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ВСТУП
Узаємини людини із суспільством складні й багатогранні, оскільки
розвиток людства не є прямим, лінійним процесом, у ньому багато колізій,
конфліктів і криз. У сучасному світі одним із базових протиріч є посилення
інтеграційних

процесів

у

сполученні

з

ростом

національного

самовизначення. В Україні це протиріччя проявляється особливо сильно з
моменту здобуття незалежності. З одного боку, сучасна молодь перебуває
під тиском проголошення пріоритету загальнолюдських цінностей,
прагнення політиків включити Україну в різноманітні міжнародні союзи,
розкриття кордонів, діяльності на території держави величезної кількості
міжнародних фондів, релігійних організацій, благодійних спілок, з іншого
– все більша увага приділяється посиленню національних традицій,
відновленню національного коріння, актуалізації патріотичного виховання
молоді.

Безумовно,

така

ситуація

підвищує актуальність

пошуку

інноваційних підходів до формування особистості майбутнього фахівця як
громадянина-патріота.
Аналіз філософсько-соціологічної й психолого-педагогічної наукової
літератури

довів,

що

проблеми

громадянського

й

національно-

патріотичного виховання молоді за всіх часів привертали увагу вчених.
Зокрема, теоретичні основи громадянського й патріотичного виховання
закладені в роботах Ю. Авер’янова, А. Гаязова, А. Гаджієва, Л. Бєляєвої,
Б. Вульфа,

Н. Іванової,

В. Князєва,

В. Лугового,

М. Поташника,

М. Рогозіна, М. Рожкова, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської та ін.
Різноманітні

соціальні

й

політичні

аспекти

громадянського

й

патріотичного виховання молоді розглядалися Л. Аманбаєвою, І. Бехом,
А. Мудриком,

М. Нікандровим,

Г. Філоновим,

Є. Ямбургом

та ін.

Закономірності процесу формування громадянської позиції й національної
свідомості як важливої складової загального розвитку особистості стали
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предметом вивчення зарубіжних і вітчизняних педагогів і психологів
(О. Дубасенюк,

І. Ільїнського,

І. Мар’єнко,

А. Макаренка,

І. Кона,

В. Плахтєєвої, М. Пряжникова, В. Сухомлинського, Г. Філонова та ін.).
Виявленню умов формування громадянськості й національної свідомості
особистості

присвячені

роботи

І.

Андрухи,

В. Арешонкова,

Є. Бондаревської, Г. Гревцевої, Т. Іванової, П. Ігнатенка, Л. Карцева,
Н. Косаревої, Л. Крицької, В. Муханова, В. Поплужного, О. Сухомлинської
та ін. Принципи формування громадянськості, національної свідомості й
патріотизму розкриті в дослідженнях О. Кочетова, І. Молодцової,
Н. Савотіної та ін. Форми організації, сутність і механізми формування
громадянської позиції молоді розглянуті Н. Браташ, І. Кориною,
П. Вербицькою,

О.

Мартинюк,

Т. Мерцаловою,

І. Молодцовою,

Ю. Рудіним, М. Чельцовим та ін. Особливості політичної соціалізації й
формування соціально-психологічних установок молоді досліджувалися
філософами й соціальними психологами (І. Бєлоконя, В. Москаленка,
Т. Поснової

та

ін.).

Питанням

громадянського

й

національно-

патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів присвячені
роботи З. Красноока, Т. Кухневич, М. Чельцова та ін. Науковими
колективами під керівництвом О. Сухомлинської та Р. Арцишевського
розроблена концепція громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності й становлення цінностей громадянського
суспільства.
Сьогодні у світі утверджується ідея формування громадянського
суспільства, здатного до відстоювання національної гідності, що загострює
увагу освітян на проблемі виховання в молоді почуття громадянськості й
патріотизму. У концептуальному документі ,,Жити й учитися демократії”,
затвердженому Радою Європи 1 грудня 2004 р., підкреслюється, що
громадянство, громадянськість є не тільки юридичним або політичним
поняттям. З одного боку, це певні обов’язки з боку держави, у якій всі
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громадяни, і чоловіки, і жінки, повинні повною мірою користуватися
правами людини й відчувати свою захищеність у демократичному
суспільстві. З іншого боку, кожен член суспільства повинен залучатися до
справ, які стосуються життя суспільства, протягом усього життя діяти як
активний і відповідальний громадянин, що поважає права інших. Проте
сьогоднішні зміни, що відбуваються в галузі економіки, політики
Української держави, інтеграційні тенденції вимагають методологічного
переосмислення ролі й співвідношення загальнолюдських і національних
цінностей у вихованні молоді; змін у методології освіти під впливом
суспільних зрушень; шляхів становлення особистості майбутнього фахівця
як громадянина-патріота.
Нові політичні тенденції в Україні призвели до усвідомлення
необхідності орієнтації освіти на пристосування молоді до політичних з мін
через неперервний процес навчання. Складні проблеми взаємодії
національних і громадянських цінностей відображені в Концепції
національного виховання, Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016–2020 рр., Концепції формування світогляду
громадянина України. Спираючись на фундаментальні засади цих
стратегічних
Лисичанського

документів,

адміністрація

педагогічного

коледжу

й

педагогічний

Луганського

колектив

національного

університету імені Тараса Шевченка розглядає необхідність формування
громадянсько-патріотичної позиції майбутнього фахівця як пріоритетний
напрям педагогічної освіти сучасності й розуміє громадянсько-патріотичну
позицію майбутнього фахівця як системне явище, що відображає ступінь
інтеграції відносин людини до суспільства, держави, у якій вона проживає,
її традицій і національних звичаїв на емоційному, раціональному й
поведінковому рівні.
Визначення сутності громадянсько-патріотичної позиції майбутнього
фахівця, сепаратистські тенденції в сучасному українському суспільстві,
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інформаційна агресія проти українськості стали основою для комплексного
пошуку інноваційних підходів до становлення особистості майбутнього
фахівця як громадянина-патріота, вирішення освітянських задач через
популяризацію етноідентифікатів на основі використання інноваційних
форм роботи в аспекті реалізації завдань громадянського й національно патріотичного виховання особистості.
Становлення громадянських, патріотичних компетентностей у
педагогічному коледжі виконується комплексно, цій задачі підпорядкована
вся соціально-гуманітарна робота, починаючи з виховного впливу
навчального заняття, дозвілля студента й завершуючи його активною
участю

у

всеукраїнських,

університетських

заходах:

обласних,

конкурсах

зі

регіональних,
створення

міських,

патріотичних

комп’ютерних програм, виконання національної пісні, участі й проведення
інформаційно-просвітницьких

і

наукових

заходів

відповідного

спрямування.
Зокрема, успіхи студентів коледжу на творчій ниві презентовано в
Державному вищому навчальному закладі ,,Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” на
Всеукраїнському конкурсі ,,Створення ілюстрацій до творів великих геніїв
– Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Лесі Українки”, за результатами якого
студентка 3 курсу спеціальності ,,Початкова освіта” Мірошніченко Г. під
керівництвом викладача загальнотехнічних дисциплін Цимбал О. В.
дебютувала в умінні ілюструвати твори відомих українських поетів та
подала до участі в конкурсі ілюстрації за поезіями Лесі Українки ,,Надія” й
,,Сльози-перли”. За підготовку учасників конкурсу та вагомий внесок у
виховання й формування духовної культури молоді педагогічний коледж
отримав Подяку на ім’я директора Мінєнко Г. М.
Крім

того,

студенти

спеціальності

,,Видавнича

справа

та

редагування”, Білянська К., Рибальченко О., Удоденко І. під керівництвом
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кандидата педагогічних наук, викладача загальної філології, завідувача
навчально-методичного кабінету Сергієнко Л. В., кандидата філологічних
наук, викладача загальної філології, заступника директора з навчальної
роботи Тарариви Л. Ю. представили авторські роботи у трьох номінаціях –
,,Срібний голос: поезія”, ,,Проза”, ,,Фентезі” – на Обласному конкурсі
молодих літераторів Луганщини. За результатами конкурсу студенти
коледжу були нагороджені грамотами за вагомий внесок у розвиток
літературної творчості Луганської області.
Результати студентських поетичних звершень навчальний заклад
систематично й успішно презентує на Регіональному творчому конкурсі
імені Віктора Ужченка ,,Образне слово Луганщини”. 2016 р. студентка
1 курсу спеціальності ,,Початкова освіта” Гонтаренко І. представила
авторську переможну поезію ,,Чуєш голоси?” з рубрики ,,Герої поруч”, а
студент 4 курсу спеціальності ,,Видавнича справа та редагування”
Горячкін А. на цьому ж конкурсі посів І місце в номінації ,,Науководослідна робота” з дослідженням за темою ,,Лексичні засоби публіцистика
Сергія Степанишина”. Високі результати в науково-дослідній діяльності
студенти коледжу вивляють на Днях науки коледжу й Луганського
національного

університету

імені

Тараса

Шевченка,

презентуючи

мультимедійні пошуково-дослідницькі проекти національно-патріотичної
тематики: ,,Український героїчний епос – беззаперечне свідчення
неповторної культури нашого народу”, ,,Культурологічний підхід у
вивченні впливу книги часів Київської Русі на формування світогляду
сучасної людини”, ,,Олексій Берест – забутий герой великої перемоги”,
,,Висот немає безіменних, нема солдатів без імен”, ,,Дві війни Івана
Кожедуба”, ,,Ідея соборності – споконвічна мрія українського народу”,
,,Краєзнавчий аспект у вивченні творчості митців Луганщини”, ,,Україна в
нас єдина, бережи її, дитино” та ін. Не менш результативно проявляють
себе

викладачі

й

студенти

коледжу,
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представляючи

результати

формування громадянина-патріота на науково-практичних конференціях
різних рівнів. Високий виховний потенціал і вплив на формування
громадянських компетентностей студентської молоді мають теоретикопрактичні результати традиційної Всеукраїнської науково-практичної
конференції ,,Система надання освіти дітям з особливими потребами в
умовах сучасного навчального закладу”, що проводиться на базі
Лисичанського педагогічного коледжу із залученням провідних фахівців
галузі інклюзивної освіти (Соколенко О. І. – кандидата педагогічних наук,
доцента, завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання
Луганського

національного

університету

імені

Тараса

Шевченка;

Савенка В. О. – кандидата медичних наук, доцента, почесного професора
Науково-дослідного інституту фізичного виховання і спорту; Галенко Л. А.
– методиста з інклюзивної освіти Інституту післядипломної освіти;
Гейко О. А. – директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Рубіжне; Лесної О. М. –
керівника осередку громадської організації ,,Українська асоціація фахівців
з подолання наслідків психотравмуючих подій”; Колодної Н. А. –
директора
,,Кришталик”;

Рубіжанського

навчально-реабілітаційного

більш ніж 40 представників

різних закладів

центру
освіти

Луганської, Донецької областей. Робота цієї конференції спрямована на
надання освітянам теоретичних основ і практичних навичок роботи з
дітьми з особливими потребами, психологічних знань щодо особливостей
спілкування із зазначеною категорією осіб.
З метою розробки новітніх форм упровадження інклюзивної освіти в
практику дошкільних навчальних закладів Луганщини фахівці й студенти
спеціальності ,,Дошкільна освіта” взяли участь у батьківській конференції
,,Від серця до серця” на базі Комунального дошкільного навчального
закладу № 7 ,,Іскорка” Лисичанської міської ради.
Підтримуючи традиції е-освіти, студенти коледжу під керівництвом
досвідчених

викладачів-тренерів

розробили
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електронні

проекти

патріотичного

спрямування

за програмою

Intel® ,,Навчання

для

майбутнього”, які презентували на базах педагогічної практики – у школах
і дошкільних навчальних закладах м. Лисичанськ під час проведення
виховних заходів.
Студенти спеціальності ,,Видавнича справа та редагування” Кіон К.,
Міщенко А., Горєтая Д., Дмитренко О., Сухомліна А., Голочева О.,
Гнилицька Ю. під керівництвом викладача філології Тарариви Л. Ю.
успішно реалізували амбітний творчий план, який було відзначено
грамотою Київського університету імені Бориса Грінченка. Завдяки
успішній командній роботі, креативному підходу до інтерпретації
літературних творів, режисерській майстерності творчий проект команди
отримав перемогу серед 250 учасників у номінації ,,Ігровий буктрейлер” у
щорічному фестивалі студентів та школярів з розробки та просування в
інтернеті буктрейлерів і промороликів, присвячених конкретним книгам.
Результати

національно-патріотичного

виховання

особистості,

формування її національної гідності й свідомості як фундаменту
становлення

активного

громадянина-патріота освітянська спільнота

Лисичанського педагогічного коледжу представила на Регіональному
педагогічному форумі ,,Дошкілля Луганщини в сучасних реаліях”, який
пройшов під гаслом ,,Плекаємо разом майбутнє Луганщини” з метою
виокремлення основних напрямків діяльності дошкільних навчальних
закладів Луганської області на сучасному етапі розвитку освіти в контексті
національно-патріотичної складової виховного процесу в дошкільному
віці.
Питанням етнічних цінностей, до яких належать насамперед мова,
історія, культурні надбання, традиції, сім’я, поняття ,,Батьківщина”, у
Лисичанському педагогічному коледжі приділяється значна увага. Усі
освітні послуги надаються винятково в україномовному середовищі.
Виховна робота за громадянським і національно-патріотичним напрямками
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реалізується на засадах авторської моделі становлення особистості ,,Шлях
у досконалість”, спрямованої на роботу зі студентською молоддю на
паралелях курсів чи спеціальностей, що дає змогу здійснювати системний
цілеспрямований

вплив

на студентську спільноту

з

урахуванням

індивідуально-психологічних, вікових особливостей і фахових уподобань
студентів. Інноваційний зміст моделі полягає в реалізації завдань
громадянського й національно-патріотичного напрямків виховання через
проведення
застосуванням

інформаційно-просвітницьких
мультимедійних

(виховних)

технологій

і

годин

із

відеоматеріалів,

які

враховують багатогранність процесу формування особистості майбутнього
фахівця. Результатом є створення й постійне поповнення потужного
методичного

підґрунтя

–

портфоліо

мультимедійних

матеріалів

громадянського й національно-патріотичного спрямування. По-перше, це
матеріали відеотеки, адже не секрет, що виховний ефект значно дієвіший
при використанні документальних стрічок, відео спогадів, кіно- і
фотоматеріалів, звукозаписів, художніх творів, які допомагають створити
відповідну емоційну атмосферу. Це фільми ,,Собор на крові”, ,,Україна в
синьо-жовтих прапорах”, ,,Степан Бандера. Ціна свободи”, ,,ОУН-УПА –
війна на два фронти”, ,,Обличчя української історії”, ,,Микола Хвильовий”,
,,Великі українці”, ,,Із життя Остапа Вишні”, ,,Олена Теліга. Приватний
лист”, ,,Гра долі”, ,,Микола Хвильовий – думки проти течії” та ін. Сучасне
обладнання дозволяє вводити в практику масові перегляди, зокрема
документальних стрічок ,,Герої Крут. Перша кров”, ,,Аеропорт”,
,,Дебальцеве”, ,,Спалені заживо”; художніх стрічок ,,Тіні забутих предків”
С. Параджанова та ін. По-друге, це електронні примірники розробок
авторських інформаційно-просвітницьких годин.
Актуальність окресленої роботи й помітне зростання соціальної ролі
інформації в підготовці фахівців зумовило еволюцію форм становлення
громадянсько-патріотичної позиції студентської молоді – від успішно
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апробованої моделі становлення особистості ,,Шлях у досконалість” до
потужного

інноваційного

,,Молодіжного

медіацентру.UA”,

який

започаткований як нова віха в організації позанавчальної роботи і
представляє

масштабний

інформаційно-аналітичний

майданчик

для

обговорення й вирішення актуальних проблем українського суспільства з
позицій студентства.
Інформаційно-комунікативні технології в межах роботи молодіжного
медіацентру

запроваджуються

на

засіданнях

Центру

саногенного

мислення, студентського ІQ-об’єднання ,,Ukr.Modern.Smart”, активів
екологічного, творчого й феліксологічного рухів. Результативною формою
роботи в діяльності молодіжного медіацентру став інтелектуальний батл
,,Студент VS Викладач: погляди на інформаційну війну в аспекті
українського державотворення”.
Для забезпечення доступності інформації та участі кожного в
діяльності молодіжного медіацентру створено сайти його напрямів. У
засіданнях медіацентру доцільно інтегруються різні форми роботи:
дискусії,

рішення

сюжетно-рольових завдань,

інформаційно-комунікаційні

технології.

проблемні питання,

Зокрема,

медіапростір

екологічного руху популяризує електронні проекти ,,Сергій Михайлович
Гершензон – радянський генетик, мікробіолог”, ,,Альфред Миколайович
Окснер – ліхенолог світового масштабу”, ,,Яната Олександр Алоїзович –
український агроном, ботанік”, ,,ТОП-10 винаходів українців, які змінили
хід історії” та ін. Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття
природи має організація фотоконкурсів ,,Веселка природи України”,
,,Земля згорьована та невмируща”, які стали потужним компонентом для
створення електронного інформаційного альманаху ,,Екологічна криза
сучасності в Україні”.
Не менш вагомі результати в становленні особистості майбутнього
фахівця як громадянина-патріота дали заходи щодо відзначення 30-х
13

роковин Чорнобильської

катастрофи.

Викладачами коледжу було

проведено мультимедійні інформаційно-просвітницькі години: ,,Трагедія
Чорнобиля. 30 років потому”, ,,Гірке зітхання Прип’яті”, ,,Чорнобильська
катастрофа. 30-ті роковини”. Потужний інноваційний потенціал дали
новостворені форми роботи, а саме: еколого-патріотичні акції ,,Алея героїв
АТО”, ,,Тюльпан слави”, ,,Україна в екологічному ковчезі планети”, –
метою яких полягала в поширенні екологічних знань серед студентів,
визначенні та осмисленні ролі людини в питаннях екологічної безпеки
країни й планети шляхом безпосереднього долучення до благоустрою
ділянок, озеленення місцевості.
Високі результати в формування громадянськості й національної
свідомості студентської молоді коледжу забезпечила акція з висадки із
живих квітів Державного Прапору України, організована на виконання
Указів Президента України ,,Про День Державного Прапора України”,
,,Про відзначення 25-ї річниці незалежності України”.
Громадянська культура студентства в Лисичанському педагогічному
коледжі

формується

шляхом

масового

залучення

молоді

до

загальноколеджних заходів, таких як: посвячення першокурсників у
студенти та шоу талантів ,,Коледж. Шанс.UA”, Дня працівника освіти,
святкування

Незалежності

–

найулюбленіших заходів

студентів

і

викладачів.
У молодіжному медіацентрі результативно працюють вихованці
клубу

,,Барди”,

популяризуючи

автентичність

народної

пісні та

самобутність українського костюму. Виховання громадянськості на
матеріалах малої Батьківщини реалізується керівниками напрямку ,,вокал”,
які стали організаторами першого фестивалю-форуму національнопатріотичних справ ,,Тобі, моє Лисиче!”. Відчуття патріотизму, єдності,
національно колориту завітали в душі кожного присутнього. На
Регіональному

вокальному

конкурсі
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,,Квітка-душа”

вокалістка

Почтаренко Л. блискуче виконала українську народну пісню ,,Ой, верше,
мій верше” і здобула І місце. На конкурсі патріотичної пісні серед
навчальних закладів міста призове місце посів номер ,,Заспіваймо пісню за
Україну!”, а на відкритому Регіональному конкурсі-фестивалі ,,Крила
надії” (,,Наша надія – мир на Донбасі”), що проводився 2016 р. з метою
виявлення талановитої молоді, стимулювання її творчої активності;
популяризації європейських цінностей; виховання в підростаючого
покоління любові до мистецтва, культури країни і світу; духовної культури
як

основи

в

формуванні громадянського

світогляду,

студентки

Лисичанського педагогічного коледжу Почтаренко Л. та Глотова Л.
здобули абсолютну перемогу в номінаціях ,,Народний вокал” та
,,Естрадний вокал” з патріотичними піснями.
У межах залучення до краєзнавчої роботи, що існує в річищі
громадянсько-патріотичного становлення особистості, усвідомлення своєї
національної й генетичної приналежності до рідного краю, створено
своєрідний рекламний продукт ,,Луганщина – світанок України” для участі
у Днях Луганщини в столиці України.
Молодь працює за напрямками тренінгової програми ,,Інтенсив”,
здійснюючи перші кроки в напрямку ,,паблік рілейшин”, що практично
знайомить молодь із роботою органів місцевої влади. За результатами цієї
програми активісти молодіжного медіацентру, зокрема, Горячкін А.
представляв заклад у м. Луцьк в межах форуму ,,Активні громадяни”;
голова студентського парламенту Лисичанського педагогічного коледжу
Огієнко О. став учасником ІІ Всеукраїнського студентського форуму
,,Студентське самоврядування – школа лідерства ХХІ століття” у
м. Хмельницьку.
У цілому до сфери інтересів активу центру молодіжних ініціатив
входить суспільно-значуща тематика: ,,Інформаційна агресія”, ,,ЄС: вибір
української молоді”. Новітньою й цікавою для всіх без винятка формою
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роботи є ,,Поліція знань”, запропонована студентським активом коледжу.
Робота студентської ,,Поліції знань” особлива тим, що при виникненні
гострих

соціальних

питань

студенти

самостійно

проводять

відеоінтерв’ювання освітян коледжу – від директора до першокурсників і
створюють репортажі-відповіді на хвилюючі їх проблеми. Результати цих
репортажів висвітлюються на загальному й студентському сайтах коледжу
у вільному доступі.
Формування активного громадянина-патріота в Лисичанському
педагогічному коледжі відбувається й завдяки залученню студентської
спільноти до участі в громадських заходах соціального спрямування.
Зокрема, досвід правових знань студенти успішно представили на зустрічі
з юристами Всеукраїнської благодійної фундації ,,Право на захист” –
організації, що працює в партнерстві з глобальною неурядовою
організацією HIAS з метою захисту й дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб, біженців та осіб без громадянства.
З

метою започаткування загальнонаціонального

інклюзивного

процесу створення нової Конституції Лисичанський педагогічний коледж
став одним із 3 навчальних закладів в Луганській області, які долучилися
до серії громадських обговорень, ініційованих Міжнародним центром
перспективних досліджень і покликаних розпочати конституційний
процес, в основі якого лежатиме всеохоплюючий суспільний діалог, що є
обов’язковою нормою демократичних країн. Результатом цього процесу
має стати проект нової Конституції, створеної як компроміс зацікавлених
сторін, що дозволить зберегти цілісність і суверенітет країни. Студенти
обговорювали історію виникнення Конституції, її особливості, права та
обов’язки громадян України.
У

межах

діяльності,

пов’язаної

з

подоланням

наслідків

антитерористичної операції на територіях Луганської й Донецької
областей, соціально активна студентська молодь коледжу взяла участь у
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практикоорієнтованому тренінгу з основ надання першої долікарської
допомоги, який проводився керівником осередку Громадської організації
,,Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих
подій” Лесною Оксаною та представником благодійної організації
,,Мальтійська служба допомоги Україні” Голишевою Оленою. Обмін
досвідом відбувався в активному форматі моделювання реальних життєвих
ситуацій, завдяки чому студенти мали змогу показати знання й уміння
швидко

й

організовано

надавати

першу

долікарську

допомогу

постраждалим; проаналізувати ситуацію, в якій знаходиться потерпілий;
викликати швидку медичну, дотримуючись усіх вимог; визначити
загальний стан постраждалого; провести низку заходів для відновлення
серцебиття та дихання.
Як відомо, у надзвичайних ситуаціях наслідки можуть бути не лише
фізичного, а й психологічного характеру, що зумовлює необхідність
озброєння студентської молоді як мобільної спільноти соціуму основами
надання першої психологічної допомоги. З метою вирішення цього
питання Лисичанський педагогічний коледж розпочав плідну співпрацю з
представниками Міжнародної недержавної гуманітарної організації ACF
(,,Action Contre la Faim”) в Україні Ольгою Волик, Людмилою Міщенко та
Юлією

Янченко,

практикоорієнтований

котрі
курс

провели

для

тренінгів

з

коледжан
основ

змістовний

надання

першої

психологічної допомоги людям у критичних ситуаціях, особливо, в
ситуації бойових дій, коли люди вимушено стають переміщеними особами,
біженцями, втрачають рідних, друзів, житло і стикаються з проблемами,
які, на перший погляд, не мають вирішення. Протягом тренінгогової
програми

учасники

під

керівництвом

досвідчених

психологів

обговорювали кризові моменти, з якими може зіткнутись кожна людина;
виявляли принципи дій та правила ,,активного слухання” в критичних
ситуаціях; аналізували фрази, яких краще уникати при наданні першої
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психологічної допомоги, активно дискутували на тему пошуку зовнішніх і
внутрішніх

ресурсів,

котрі допомагають

долати

стрес.

Тренінги

відбувались в форматі моделювання й вирішення реальних життєвих
ситуацій, їх активного обговорення та рефлексії, що сприяло становленню
громадянських компетентностей студентської молоді, формуванню її
активного ставлення до вирішення соціально значущих проблем країни.
Викладачі коледжу й студенти-майбутні педагоги спільно з
Громадською організацією ,,Дитячий фонд “Здоров’я через освіту”,
Національним Університетом ,,Києво-Могилянська Академія” стали
виконавцями проекту ,,Вчимося жити разом”, спрямованого на розвиток
життєвих навичок та надання психологічної й соціальної підтримки дітям і
підліткам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.
Цінною для досвіду формування активного громадянина-патріота
стала визначна подія – 2016 р. Лисичанський педагогічний коледж
долучився до всесвітньої програми ,,Активні громадяни”, мета якої –
сприяти соціальному розвитку, головною рушійною силою якого
виступають самі громади. Так, викладач педагогічних дисциплін коледжу
Ляшенко К. І. була запрошена до участі в Національному навчальному
візиті до м. Тернопіль, організованому за підтримки Британської ради.
Результатом зустрічі стали корисні й цікаві тренінги та семінарипрактикуми з принципів партнерської взаємодії, моніторингу та оцінки
розвитку партнерів та учасників, а також методів фасилітації. Не менш
важливими для отримання соціально значущого досвіду були ділові
зустрічі з мерією Тернополя, де обговорювались питання про діяльність
міських

і

національних

громадських

організацій,

можливості

налагодження партнерства з ними. Результатом візиту стало надання
практичної платформи для створення проекту соціальної дії, що стане
наступним кроком вирішенні професійних завдань викладачів коледжу,
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адже

програма

,,Активні громадяни” готує фасилітаторів,

які є

потенційними агентами змін у своїх громадах.
Формуючи

громадянина-патріота,

освітяни

Лисичанського

педагогічного коледжу приділяють значну увагу розвитку лідерських
якостей студентської молоді як підґрунтя соціальної активності й
громадянськості. Ця робота будується на засадах співпраці ,,викладачстудент” шляхом надання повноцінного права голосу представникам
студентського

самоврядування

діяльності навчального
студентського

закладу.

парламенту

при

вирішенні актуальних

питань

Результати цієї співпраці голова

Лисичанського

педагогічного

коледжу

Огієнко О. представив на ІІ Всеукраїнському студентському форумі
,,Студентське самоврядування – школа лідерства ХХІ століття”, що
проводився на базі Хмельницького національного університету за
підтримки організації ,,Національний студентський союз”.
Важливою

ланкою

в

становленні

майбутнього

фахівця

як

громадянина-патріота є діяльність волонтерського загону коледжу
,,Милосердя”, який мобілізує добровільні зусилля студентів для спільного
вирішення суспільних проблем – це і участь у екологічних й екологопатріотичних акціях, соціальних проектах супроводу ветеранів та людей з
обмеженими можливостями тощо. Щорічно волонтери проводять акції
,,Подаруй дітям книгу”, ,,Чорнобильський дзвін”, ,,Увага інвалідам”,
,,Ветеранам присвячується”, ,,Масляна – героям!”, ,,Марш миру”, ,,Лист
солдату”, ,,Зустріч з учасниками АТО” та ін. Студенти розуміють, що
практичні дії є справжнім, реальним патріотизмом і, спираючись на це, з
2017 р. ініціюють трансформацію діяльності волонтерського загону у
волонтерський рух ,,Єдність”, актив якого планує діяти спільно з
благодійними організаціями м. Лисичанськ під гаслом ,,Милосердя без
кордонів” й розширити свою діяльність такими аспектами, як вивчення
історії малої Батьківщини, допомога внутрішньо переміщеним особам,
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супровід учасників АТО, дослідження руху ,,Тварини-волонтери” та ін.
Задля успішної реалізації поставлених завдань у грудні 2016 р. волонтери
коледжу ділились досвідом роботи на п’ятому етапі соціального проекту
,,Школа Волонтерів”, який реалізується Всеукраїнською громадською
організацією ,,ПОРУЧ” за підтримки німецької федеральної компанії
,,Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, яка
діє за дорученням Уряду Німеччини.
Активісти волонтерського руху коледжу популяризували ідеї
волонтерства,

обмінювались

знаннями

про

історичний

досвід

волонтерської діяльності у світі, уміннями заохотити внутрішньо
переміщених осіб до активної участі в суспільному житті своєї громади.
Під час спільної роботи волонтери отримали не лише чітке уявлення
з історії волонтерського руху, правового статусу волонтерів, діяльності
громадських організацій, а й основні навички, необхідні для обговорення
рішень, прийнятих місцевою владою. Основною метою було навчитися
створювати соціальні проекти, які можна буде реалізовувати для
покращення життя людей різних верств населення. На заключному етапі
роботи ,,Школи волонтерів” учасники отримали сертифікати.
Макросегментом реалізації завдань громадянського й патріотичного
виховання в Лисичанському педагогічному коледжі виступає діяльність
музейного комплексу, на базі якого функціонують потужні лабораторії,
літературні студії, котрі залучають до різноманітних форм роботи
(педагогічних читань, дайджестів, фрилансів та мультидіалогів, музейних
уроків провідних фахівців галузі нашого регіону), реалізують завдання
професійного та національного становлення майбутнього фахівця. Це такі
музеї й фахові лабораторії, як: музеї ,,Історія коледжу”, ,,Сучасне
українознавство”, ,,Історія освіти і педагогіки”; ,,Центр мов”; ,,Лабораторія
фахової компетентності педагога дошкільної освіти”, ,,Лабораторія
ознайомлення з живою природою”, ,,Лабораторія початкової освіти”.
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Задля сприяння вихованню в молоді почуття особистої та
національної гідності на базі музейного комплексу коледжу розпочала
власну історію ,,Зала Слави та Подвигу”, представлена експозиціями ,,Там
на Аскольдовій могилі…”, присвячена жертовному подвигу перших
українських кіборгів; ,,Тріумф і трагедія: союзники у Другій світовій”;
виставками ,,Зима, що нас змінила”, котра символізує єднання всього
українського народу й присвячена загиблим героям Небесної сотні;
,,Випускники коледжу – учасники АТО” й новостворена ,,Хрещені вогнем
у полум’ї” художника Михайла Дяченка, що ілюструє українських героїв
різних епох. До 25-ї річниці Незалежності України підготовлена нова
експозиція ,,Під синьо-жовтим прапором свободи земля нескорена мого
народу”. На базі ,,Зали Слави та Подвигу” проводяться години-реквієми
„Вшануймо партизанську славу”, „Розіп’ята юність”, „До останньої межі”
на відзначення роковин визволення території України від окупації,
перемоги над нацизмом в Європі. Для поціновувачів трагічної, але й
славетної історії на медіапорталі коледжу функціонує блог ,,Зала Слави та
Подвигу”.
Окрему місію в реалізації завдань громадянського й національнопатріотичного виховання студентської молоді займає музей ,,Сучасне
українознавство”, на базі якого діють осередки: обласна наукова
лабораторія ,,Мовна палітра Луганщини”, студія іноземної мови ,,Be in
advance”, студія етнолінгвістики та літературного краєзнавства „Крила”,
методична студія ,,Слово”. У межах діяльності зазначених осередків за
творчістю І. Франка, Лесі Українки проведено конкурс творів ,,Скарби
найкращі душі молодої…”; щорічно відбувається обласний інтернетконкурс юних поетів Луганщини ,,Солов’їні далі”, присвячений пам’яті
В. Сосюри та ін.
Активна громадянсько-патріотична позиція молоді формується на
соціально-політичному й культурологічному фундаменті шкільного,
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сімейного виховання й збагачується в коледжі системою сучасних
технологій виховання – залученістю до загальноколеджних заходів,
національно-патріотичних
становленню

справ,

зміст

громадянин-патріота.

і

Загалом

тематика

яких

викладачами

сприяє
коледжу

проведено 21 загальноколеджний захід під патріотичними гаслами
„Україна єдина!”, „З Україною у серці…”, які допомогли формуванню в
студентів власної ідентифікації з українським народом. Це такі заходи, як:
загальний меседж відзначення Дня захисника України ,,Сила нескорених”,
,,Історія Гідності”, 97 річниця проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР
,,Моя соборна Україна”, ,,Закохані в Україну”, мітинг ,,Уквітчані маком”,
Свято вишиванки, ,,З Україною в серці спорт прославляємо!”, військовоспортивне

свято

,,Ігри

Патріотів”,

національно-патріотичне

свято

,,Козацькі розваги” та ін.
Уже другий рік поспіль свідома патріотично налаштована спільнота
коледжу вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Так, на виконання листа
Департаменту освіти і науки Луганської обласної адміністрації № 04/05 –
442с від 17.02.2016 ,,Щодо вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні” в Лисичанському
педагогічному коледжі проведено серію заходів, які розпочалися
урочистою лекцією та масовим переглядом фільмів ,,Аеропорт”,
,,Дебальцеве”, заснованих на реальних подіях АТО. Акордним став захід
,,Зима, що нас змінила”, де учасники прониклися ліричними поезіями,
хореографічними постановками студентів та музичними композиціями, які
стали символами Майдану й влучно передали героїчний, жертовний дух
української нації.
Не залишаються без уваги відзначення ювілейних подій: роковин
інтелектуала, засновника правозахисного руху в Україні Миколи Руденка;
видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана
Франка; легендарної миткині Лесі Українки; засновника УВО та ОУН
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Євгена Коновальця; першого президента України Михайла Грушевського
та ін.
Педагогічний коледж швидко осягнув сучасний інформаційний
простір і має всі можливості для широкого застосування засобів
мультимедіа у громадянському й національно-патріотичному становленні
майбутнього фахівця. Першим і найголовнішим елементом цієї роботи
став головний сайт нашого навчального закладу, на якому регулярно
розміщуються новини про проведені заходи, а також їх попередній анонс.
Інформація про заходи дублюється в соціальних мережах ,,Google+” та
,,Facebook”, що дає змогу значно розширити інтернет-аудиторію. На
головному сайті є окреме меню, рубрики якого присвячені соціальногуманітарній роботі коледжу.
Своєчасне реагування на суспільні вимоги зумовило апробування
нових за змістом заходів та напрямів роботи – це створення на сайті
коледжу

національно-патріотичної

електронної

сторінки

,,Мій

рідний

край”,

виставки ,,Декомунізація” за підтримки Українського

інституту національної пам’яті, медіавісника ,,Історія права людини” та ін.
Родзинкою останніх років стало створення програм громадянського
й національно-патріотичного виховання, кожна з яких представлена
плеядою авторських фільмованих проектів-презентацій з відповідним
змістовим наповненням. Так, реалізуючи заходи щодо святкування річниць
Незалежності України, педагогічний колектив створив телекомунікаційний
проект ,,Країна є – країна завжди буде”, що містить 6 блоків: ,,Культура
України жива і неповторна”, ,,Етнічні регіони України”, ,,Міста України”,
,,Дива України”, ,,Спортивна Слава України”, ,,Віхи історії”, – кожен з
яких уособлює естетичний взірець надання інформації та ефективний засіб
формування національної самосвідомості молодої людини.
2015 р. успішно апробована медійна програма ,,Скарби твої безцінні,
Україно”, що складається з 23 авторських відеокомунікаційних проектів за
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методиками ,,занурення в національну культуру”, ,,рівний – рівному”.
Найбільшу зацікавленість у глядацької аудиторії викликали такі, як:
,,Україно, ти для мене диво!”, ,,Українці. Портрет нації”, ,,Жінка-українка:
енциклопедія життя”, ,,Видатні діячі освіти України”, ,,Українська пісня –
духовне обличчя нації”. Вони супроводжуються мультимедійними
матеріалами, повідомленнями про інформаційні джерела їх створення.
Потужний вплив на аудиторію мають фільмовані проекти програми
,,Бренд” – 9 самостійних авторських проектів, створених з освітньою
метою.
Окремої уваги заслуговує інтегрований проект ,,Стрічка пам’яті.
Врятувати від забуття”, назва якого говорить сама за себе: врятувати від
забуття тих українців, хто своєю працею, талантом і здобутками
примножили надбання світової науки та культури; врятувати від забуття
тих українців, чиї імена забулися або відомі тільки обмеженому колу осіб.
Проект представлений міксом авторських відео про ліхенолога
світового масштабу – Альфреда Окснера, фундатора національного
ліхенологічного гербарію України; українського винахідника Х-променів
Івана

Пулюя; видатного

математика

Михайла

біолога Володимира Янату; геніального

Острогорського;

правозахисника,

філософа,

космолога, економіста Миколу Руденка.
2016 р. не став винятком – викладачі й студенти коледжу
продовжують поповнювати банк електронних надбань навчального
закладу проектами патріотичного спрямування про малу Батьківщину,
виконаними в межах Обласного конкурсу-огляду електронних проектів
національно-патріотичної тематики ,,Єдина і сильна”.
Результати потужних медійних проектів національно-патріотичного
спрямування, освітньо-просвітницьких годин і масових заходів зумовили
попит на використання досвіду Лисичанського педагогічного коледжу в
сфері навчально-виховної та науково-дослідної роботи на основі
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застосування інформаційно-комунікаційних технологій серед навчальних
закладів міста та області, про що свідчать відповідні документи: Акт
упровадження результатів реалізації Програми освітньої діяльності
Відокремленого підрозділу ,,Лисичанський педагогічний коледжу ЛНУ
імені Тараса Шевченка” щодо пошуку шляхів ефективного входження до
світового кібер-простору в умовах удосконалення інформаційного
освітнього середовища педагогічного ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на 2013–
2018 рр. на базі Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка та ДВНЗ ,,Запорізький національний
університет”; Довідка про впровадження досвіду виховної роботи на
основі

застосування

Відокремленого

інформаційно-комунікаційних

підрозділу

,,Лисичанський

технологій

педагогічний

коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” в
навчально-виховний
національний

процес

університет

впровадження

досвіду

імені

виховної

інформаційно-комунікаційних
,,Лисичанський

Державного

педагогічний

Тараса

Шевченка”;

роботи

технологій
коледж

закладу
на

,,Луганський
Довідка

про

основі застосування

Відокремленого
Луганського

підрозділу

національного

університету імені Тараса Шевченка” в навчально-виховний процес
Відокремленого підрозділу ,,Старобільський гуманітарно-педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”;
Довідка про впровадження досвіду виховної роботи на основі застосування
інформаційно-комунікаційних
,,Лисичанський

педагогічний

технологій
коледж

Відокремленого
Луганського

підрозділу

національного

університету імені Тараса Шевченка” в навчально-виховний процес
Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
Довідка про впровадження досвіду формування громадянина-патріота на
основі

застосування

Відокремленого

інформаційно-комунікаційних

підрозділу

,,Лисичанський
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технологій

педагогічний

коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” в
діяльність вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Луганської
області.
2016–2017 н. р. освітяни Лисичанського педагогічного коледжу
розпочали разом із усією Україною з відзначення 25-тої річниці
Незалежності. Програма святкування передбачала проведення урочистої
лінійки ,,Моїй країні – 25!”, меседжів із запуску повітряних зміїв у вигляді
українських прапорів у небі та виносу великого 30-метрового прапору на
подвір’я навчального закладу, флешмобу ,,Україна – ювілейна країна!”.
Продовжила серію урочистих заходів презентація проекту-трилогії
,,Благословенна Україна – моїх дідів свята земля”, який висвітлює історію
державотворення в Україні, плеяду видатних діячів та борців за
незалежність у ХХ ст.
У святковий день музейно-педагогічний комплекс презентував серію
тематичних експозицій, а фахівці спеціальності ,,Технологічна освіта”
разом зі студентами та гостями навчального закладу провели серію
майстер-класів ,,Майстерна Україна” з найпоширеніших видів народного
декоративно-прикладного мистецтва: писанкарства та витинанки, вишивки
та художнього плетіння тощо.
Фінальним акордом 26 серпня 2016 р. на базі коледжної наукової
лабораторії

,,Мовна

палітра

Луганщини”

став

проект

колективу

викладачів, студентів, співробітників ,,Мова об’єднує”, що передбачав
читання

поезій про

Батьківщину, у змісті яких закладено ідею

узагальнюючого образу України. Коледжани поставили Рекорд України,
прочитавши більш ніж 300 поезій про Україну протягом 8 годин. Важливо,
що кількість осіб дорівнювала кількості віршів. За результатами проекту
Лисичанський педагогічний коледж видав збірку, до якої увійшли
„рекордні” поезії.
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Багатоаспектні результати роботи з пошуку інноваційних підходів до
формування особистості майбутнього фахівця як громадянина-патріота
Лисичанський педагогічний коледж представив на VIII Міжнародному
фестивалі педагогічних інновацій, що проводився за організаційного
сприяння Державної наукової установи ,,Інститут модернізації змісту
освіти” Міністерства освіти і науки України, КНЗ ,,Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської
обласної ради”. Серед 286 робіт із 22 областей України, а також Білорусі,
Грузії, Казахстану, Литви, Молдови та Польщі, відповідно до рішення журі
Фестивалю, визначено 105 переможців, які представили найкращі роботи,
що презентували результати досліджень сучасного змісту освіти, авторські
методики, технології, інноваційні методи та форми навчально-виховної
роботи, моделі навчального та виховного процесів, управлінської
діяльності. Навчальний заклад увійшов до переможців упевнено та
сміливо: заступник директора з навчальної роботи, викладач філологічних
дисциплін коледжу Тарарива Л. Ю. перемогла в номінації ,,Інновації в
організації навчально-виховного процесу”.
Досвід

роботи

Відокремленого

підрозділу

,,Лисичанський

педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка”

з

питань

формування

активного

громадянина-патріота

зацікавив представників виїзного засідання Комітету Верховної Ради
України з питань освіти та науки, в якому освітяни коледжу взяли участь з
виставкою педагогічних інновацій у галузі національно-патріотичного
виховання (м. Старобільськ, Луганська область). Директором коледжу
Мінєнко Г. М. було репрезентовано творчі напрацювання педагогів
навчального закладу щодо запровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі – авторські мультимедійні
проекти, зокрема електронні матеріали з національно-патріотичного
виховання, які мали схвальні відгуки почесних гостей – Хобзея П. К.,
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заступника міністра освіти і науки України; Скрипника О. О., заступника
голови Комітету з питань науки і освіти, мали попит серед освітян
Луганщини як сучасні підходи до підготовки конкурентоспроможного
фахівця.
За багаторічну натхненну працю в підготовці фахівців, справжніх
професіоналів і громадян своєї держави, значні досягнення в розвитку
освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих
кадрів 24 серпня 2016 р., у 25-ту річницю з Дня незалежності України
відбулася знаменна подія для нашого навчального закладу: Указом
Президента України від 25 червня 2016 р. директору коледжу Галині
Миколаївні Мінєнко присвоєно почесне звання ,,Заслужений працівник
освіти України”. Колектив і студентська спільнота пишаються цим не
просто як найвищою оцінкою діяльності першого керівника, а як
найвищою гордістю за те, що нас веде за собою справжній професіонал і
патріот!
Україна, як і будь-яка держава потребує свідомих громадян, для яких
патріотизм є особистою моральною потребою. Як правило, ця чеснота не
успадковується, вона формується завдяки вихованню. Патріотизм – це той
чинник, який об’єднує населення країни в одну націю, є запорукою
розвитку держави. Саме тому соціально-гуманітарна робота в коледжі
постійно спрямовується на пошук інноваційних шляхів формування
громадянських і патріотичних рис студентства. Ми не збираємось
зупинятись на досягнутому й у найближчому майбутньому плануємо
розширити спектр заходів громадянсько-патріотичного становлення
майбутнього фахівця, що будуть спрямовані на: реалізацію принципу
особистісно-якісного підходу в навчально-виховний процес вищого
навчального закладу; відновлення єдності громадянської, професійної й
особистісної позицій, розкриття їхнього органічного взаємозв’язку;
використання потенціалу навчальних дисциплін, зміст яких пов’язаний з
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відносинами людини й суспільства; підвищення рівня ознайомленості
викладачів (насамперед кураторів студентських груп), студентів з
різноманітними формами студентського самоврядування; включення в
систему виховної роботи вищого навчального закладу заходів, тематика
яких пов’язана з принципами побудови демократичного суспільства, його
правовими основами, роллю закону в державі та в житті людини;
розкриття перед студентами взаємозв’язку соціальної й державної
складових їх майбутньої професійної діяльності; формування активної
лідерської позиції студентів з метою прищеплення національних та
європейських ціннісних орієнтацій.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ЯК ОСНОВИ
ПАТРІОТИЗМУ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ
1.1. Формування громадянської позиції майбутнього фахівця
як наукова проблема
Упорядкування взаємин держави й особистості є найважливішою
умовою розвитку як суспільства в цілому, так і самої особистості. Не
випадково в останні десятиліття питанням формування громадянськості
молоді приділяється величезна увага.
Сьогодні у світі утверджується ідея формування громадянського
суспільства, що обумовлює особливу увагу до проблем виховання у
підростаючих поколінь почуття громадянськості. У концептуальному
документі ,,Жити й учитися демократії”, затвердженому Радою Європи
1 грудня 2004 р., підкреслюється, що громадянство, громадянськість є не
тільки юридичним або політичним поняттям. З одного боку, це певні
обов’язки з боку держави, у якій всі громадяни, і чоловіки, і жінки,
повинні повною мірою користуватися правами людини й відчувати свою
захищеність у демократичному суспільстві. З іншого боку, кожен член
суспільства повинен прилучатися до справ, які стосуються життя
суспільства, протягом всього життя діяти як активний і відповідальний
громадянин, що поважає права інших.
Зміни, що відбуваються в галузі економіки, політики окремих
держав, інтеграційні тенденції вимагають методологічного осмислення
відносин людини з державою. Дослідників усе більше цікавлять питання
демократії й демократичного устрою держави (Н. Бібик, Д. Битєм) сутності
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громадянського суспільства й проблем його становлення (А. Гаджієв,
М. Ільїн, В. Луговий), сутності процесу соціалізації (Л. Гордін, І. Кононов),
ролі й співвідношення загальнолюдських і національних цінностей у
вихованні молоді (Н. Артюхова, О. Бєлоусова, Т. Бутирська, С. Вітвицька,
Б. Лихачов), правової, політичної й економічної культури як основи
взаємодії громадянина з державою, суспільством (Л. Кузьменко,
В. Лагутін), відносин держави й особистості (Б. Ломов, М. Рагозін,
О. Сухомлинська), змін у методології освіти під впливом суспільних
зрушень

(Б.

Гершунський,

І.

Ісаєв,

М. Нікандров,

В. Сластьонін,

І. Харламов, В. Шиянов, Н. Щуркова) та ін.
Нові світові тенденції привели до усвідомлення необхідності
орієнтації громадянської освіти на пристосування громадян до політичних
змін через неперервний процес навчання. У вітчизняній педагогіці ця
проблема частіше розглядається в контексті громадянського виховання.
Проблеми громадянської освіти й виховання молоді є предметом
науково-теоретичних досліджень В. Арешонкова, Р. Арцишевського,
І. Беха, П. Вербицької, Б. Вульфа, А. Гаязова, Г. Гревцевої, М. Рагозіна.
З. Красноока, Л. Крицької, Т. Ладиченко, В. Петрова, О. Пометун, М. Рудь,
П. Щербаня. Складні проблеми взаємодії національних і громадянських
цінностей відображені в Концепції національного виховання й Концепції
формування світогляду громадянина України, у роботах О. Вишневського,
Д. Лихачова, Г. Назаренко. Підготовка педагогів до громадянського
виховання учнівський молоді є предметом досліджень О. Маринушкіної,
І. Молодцової, В. Плахтєєвої, Н. Бочкарьової, О. Темченко, В. Туги,
В. Уруського, К. Чорної. Світовий досвід громадянської освіти й
виховання учнів розкривають О. Бажановська, В. Дунаєв, Р. Євтушенко,
Л. Кузьменко, Л. Марцева, А. Михайлов, С. Позняк, М. Рагозін. Питання
виховання студентів відбивають у своїх роботах І. Копилов, В. Демчук,
С. Коляденко, Р. Хмелюк, М. Чельцов, Т. Шилько.
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Проведений аналіз показав, що в сучасній психолого-педагогічній
літературі спостерігається нечіткість методологічних позицій і певна
невпорядкованість провідних категорій. Одні й ті явища підводяться під
поняття і громадянської освіти, і громадянського виховання. Поняття
,,громадянськість”,

,,громадянська

компетентність”,

,,громадянська

свідомість”, ,,громадянська культура” або використовуються як синоніми,
або між ними порушуються родо-видові відносини. Термін ,,громадянська
позиція” використовується в більшості робіт як аксіоматичний, такий, що
не потребує визначення,

або

його зміст розкривається шляхом

перерахування еклектичного набору ознак. Тому важливим теоретичним
завданням є необхідність

упорядкувати термінологію аналізованої

проблеми.
У сучасній науці існують різні підходи до визначення термінів
,,позиція” й ,,громадянська позиція”. Позиція розглядається в педагогіці як
стійка система відносин людини до певних сторін дійсності, що
проявляється у відповідній поведінці й вчинках; як складна інтегративна
характеристика, що відбиває активно-виборче, ініціативно-відповідальне,
перетворювальне відношення особистості до себе, до діяльності, до світу й
життя в цілому; бачення свого місця, своїх функцій, що проявляється в
переконаннях особистості; знання, життєвий досвід, система поглядів і
цінностей особистості (змістовний або внутрішній аспект) і рішення
певних завдань (процесуальний або поведінковий аспект); соціально
значуща поведінка людини, що є результатом сформованості її світогляду,
переконань, мотивів діяльності. Громадянська позиція розглядається як
характеристика особистості; як особистісне утворення; інтегративна якість
особистості; сукупність громадянських, правових або моральних якостей;
сукупність громадянських цінностей; рефлексивне відношення суб’єкта;
різні аспекти відносин – духовних, трудових, моральних та ін.; соціальні
або ідейно-моральні критерії сформованості особистості; внутрішня
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установка, орієнтація на певну лінію громадянської поведінки, що відбиває
суб’єктивне відношення особистості до суспільства й держави.
Виходячи з проведеного теоретичного аналізу, ми розглядаємо
громадянську позицію як системне явище, що відображає ступінь
інтеграції відносин людини до суспільства, держави, у якій вона проживає,
на емоційному, раціональному й поведінковому рівні. Громадянська
позиція як складне системне утворення виникає в результаті інтеграції
множинних зв’язків людини із суспільством і виступає як діалектична
єдність її знань, мотивів і дій відносно як суспільства в цілому, так і
конкретної держави як виразника основних суспільних тенденцій.
Визначення

сутності громадянської позиції є основою для

дослідження її структури.
1.2.

Сутність,

структура

та

особливості

формування

громадянської позиції майбутнього фахівця
Визначення

змісту

й

особливостей

громадянської

позиції

майбутнього фахівця як наукового феномена зумовлює з’ясування її
структурних компонентів, зміст яких тісно пов’язаний із функціями
досліджуваного явища як здатністю виконувати дію, роботу певного
спрямування.
У наукових джерелах [21; 91] представлено різні підходи до
обґрунтування взаємозв’язку сутності, структури та функцій того чи того
об’єкта. Функції визначено як: умови виникнення певної системи;
чинники, що розкривають суть процесу її функціонування і зв’язок між
компонентами, показують вплив цієї системи на середовище й, навпаки,
пояснюють залежність внутрішньої структури системи від цілей її
функціонування.
Отже, виявлення функцій того чи того педагогічного явища
передбачає розкриття різних ролей, які виконує досліджуваний феномен.
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Аналізуючи

наукові

підходи

щодо

визначення

функційного

призначення громадянської позиції майбутнього фахівця, ми з’ясували,
що, за Л. Красовською, позиція фахівця виконує пізнавальну, практичну й
розвивальну ролі, оскільки залежить, перш за все, від рівня професійних
знань і вмінь, від розвиненості навичок, а активність професійної позиції
зумовлює професійне зростання фахівця [105; 106].
Нам імпонує думка В. Сластьоніна, який уважає, що позиція фахівця
опосередкована зовнішніми (суспільними) вимогами до вчителя, що
зумовлює її соціальне функційне призначення.
Дослідники І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос стверджують, що
позиція фахівця є посередницькою між особистістю й людською
культурою [146]. Відповідно, громаднська позиція майбутнього фахівця
виконує культурологічну функцію.
ГПМФ може також виконувати суб’єктну й рефлексивну функції.
Цю позицію обґрунтовано в працях науковців М. Боритка, В. Сластьоніна,
Ю. Куницької, О. Подолянюк, О. Руденко [40; 157; 164; 169; 170], які
вважають, що фахівець є суб’єктом професійної діяльності й носієм
унікальних

форм

взаємодії,

ставлень,

проявів

позиції,

яка

має

реалізовуватись в усвідомленій сукупності ставлень учителя до обраної
професії й віддзеркалювати професійну поведінку.
На основі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми,
обґрунтування

функцій

ГПМФ

у

студіях

науковців

М. Боритка,

В. Сластьоніна, Ю. Куницької, Л. Красовської, О. Подолянюк, О. Руденко
та ін. визначено такі функції громадянської позиції майбутнього фахівця:
світоглядна, мотиваційна, соціалізації, самоідентифікації, рефлексивна,
діяльнісно-перетворювальна,

мобілізаційна,

регулятивна,

функція

самопрезентації.
1. Світоглядна функція полягає в тому, що в процесі професійного
розвитку студентів педагогічного коледжу формується стійка система
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знань і ставлень до оточуючої дійсності, які відображають особливості
теорії й практики професійної діяльності як підґрунтя досвіду майбутнього
фахівця та реалізації громадянської позиції.
2. Мотиваційна – полягає в розвитку інтересу майбутніх фахівців до
освоєння взірців громадянської поведінки.
3. Соціалізації – забезпечує відповідність громадянської позиції
майбутнього фахівця соціальному запиту до особистості спеціаліста,
умовам культурного розвитку суспільства, соціальним цінностям.
4. Самоідентифікації – самовизначення студента щодо особистісної
громадянської позиції на основі аналізу існуючих практик.
5. Рефлексивна

функція

зумовлює

розвиток

у

студентів

педагогічного коледжу здатності здійснювати усвідомлений аналіз й
оцінку власного громадянського саморозвитку, рефлексивних здібностей в
осмисленні знань соціального змісту.
6. Діяльнісно-перетворювальна

функція

зумовлює

розвиток

у

студентів умінь реалізовувати на практиці різні типи громадянських
позицій з урахуванням принципів активності і творчості.
7. Мобілізаційна функція ГПМФ передбачає постійну особистісну
включеність студента в професійну діяльність як суспільно-культурне
середовище, утвердження своєї суб’єктності в соціальній взаємодії.
8. Регулятивна функція полягає у контролі поведінки, почуттів і
емоцій через прояв громадянської позиції.
9. Функція самопрезентації виявляється в трансляції соціальних
цінностей в процесі життя і діяльності; особистісних умінь фахівця, його
компетентності з метою самовдосконалення й з метою відповідності
нормам суспільного, культурного та освітньо-професійного середовища.
Визначення змісту громадянської позиції студентів педагогічного
коледжу, сутності, функцій ГПМФ є достатніми передумовами для
обґрунтування структури досліджуваного феномену.
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Науковці пропонують різні підходи до визначення компонентів
громадянської позиції майбутнього фахівця.
Аналіз структури ГПМФ у наукових працях О. Гуторової [66],
О. Конєєвої [100], Л. Красовської [105; 106], І. Луценко [124], С. Щербини
[210], А. Чернявської [201], О. Подолянюк [157], О. Темченко [184] довів,
що вона інтегрується із компонентами загальної й професійно зумовленої
структури особистості. Зокрема, у цій структурі виокремлюють мотивацію,
спрямованість та її різновиди; характер; здібності, особистісний досвід,
який

включає

звички,

знання,

уміння,

навички;

професійну

компетентність, що характеризується сукупністю професійних знань,
умінь і навичок; індивідуальні особливості особистісних психічних
процесів,

зокрема,

емоцій,

волі,

почуттів,

пам’яті,

мислення;

темпераменту; вікових властивостей.
О. Гуторова серед структурних компонентів позиції фахівця виділяє
мотиваційно-ціннісний,

інтелектуально-змістовий

та

організаційно-

діяльнісний, що цілком відповідає поєднанню когнітивного, емоційновольового, ціннісно-смислового, мотиваційного й діяльнісного складників
особистості.
Л. Красовська та С. Щербина вважають, що процес формування
позиції фахівця не буде ефективним без розвитку уявлень студента про
його професію; про структуру, зміст, засоби й механізми розвитку позиції,
яка реалізується в професійній діяльності; про якості вчителя, важливі для
його самоідентифікації та самореалізації. Відповідно, структуру позиції
фахівця

дослідники

вбачають

у

взаємозалежності

когнітивного,

світоглядного, ціннісно-орієнтаційного, оцінно-емоційного, мотиваційного
та поведінкового компонентів.
А. Чернявська вбачає у структурі професійної позиції майбутнього
фахівця інтеграцію соціального та індивідуального складників. Це
розширює її зміст такими складниками, як етичні принципи, зокрема й
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принципи професійної етики; відповідність між поведінкою особистості й
рольовими очікуваннями з боку суспільства; особиста етика і мораль;
усвідомленість ставлень до навколишнього світу, що сформувались з
урахуванням індивідуального життєвого досвіду людини.
О. Подолянюк серед складників позиції

фахівця виокремлює

професійний, який віддзеркалює систему оцінки знань, умінь, досвіду,
перспектив і характеризується професійними знаннями й практичними
вміннями особистості, і особистісний. Останній змістовно зумовлює
ставлення особистості до соціуму й професії, яку реалізує в соціумі, та
можливостей самореалізації в ній; до себе як до учасника професійного
процесу. Згідно з дослідницею, позиція фахівця включає ціннісносвітоглядний,

особистісно-динамічний,

рефлексивно-смисловий,

особистісно-діяльнісний компоненти.
О. Темченко включає до структури позиції фахівця сукупність
мотиваційно-ціннісного,

когнітивно-діяльнісного

й

рефлексивного

компонентів, які регулюють поведінку майбутнього фахівця, впливають на
вибір засобів професійної самореалізації [184, с. 31 – 44].
Узагальнюючи наукові підходи щодо визначення структури ГПМФ,
слід акцентувати увагу на позиції К. Артамонової, яка виокремлює такі
складники позиції
спрямованість

фахівця: „Я” концептуальне (система настанов,

особистості на

соціальний

ідеал); „Я” ідеологічне

(переконання, поважне ставлення до позицій оточуючих, усвідомлення
ролі переконань у власному становленні); „Я” юридичне (суспільно
зумовлені правила й норми поведінки майбутнього фахівця, стереотипи
поведінки, які відображають різноманітні соціальні ролі); „Я” етичне
(етика, художній смак, мова жестів і міміки, мода); „Я” законодавче
(гуманні настанови, керуючись якими, індивід оцінює соціальні процеси,
власні вчинки); „Я” інформаційне (сукупність знань, необхідних для
розуміння змісту й опису процесів навколишнього світу, для усвідомлення
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й трактування ціннісних смислів громадської й професійної діяльності);
„Я” виконавче (значні результати пізнавальної діяльності, реалізація норм
духовності фахівця в його поведінці). Автор також виокремлює
суб’єктивні

складники

позиції

фахівця:

спосіб

самоствердження,

самореалізації й саморозвитку фахівця (утвердження професійно значущих
способів і норм професійної діяльності, визначення на цій основі власного
алгоритму дій, особистісних стратегій професійної діяльності; вихід за
межі традиційної парадигми; креативність мислення, здатність до творчого
проектування й вироблення особистісно значущого способу реалізації
соціального процесу) [16].
Нам імпонують погляди дослідника Н. Недорєзової, яка наголошує
на особливому значенні суб’єктних характеристик позиції майбутнього
фахівця як умови її ефективності [138].
Суб’єктність є однією з найважливіших ключових характеристик
громадянської позиції майбутнього фахівця, оскільки вона є свідченням
активності особистості, що спрямовує її діяльність не на себе саму,
назовні, у навколишню дійсність. Це сприяє вмотивованості до досягнення
високих результатів своєї професійної діяльності. Відповідно, позиція
набуває ціннісного характеру, скеровується на розвиток як особистісну
цінність.
Як

стверджує

Н. Недорєзова

[138],

через

позицію,

що

характеризується суб’єктністю, особистість виражає суб’єктивні ставлення
до дійсності, тобто ставлення, зумовлені поглядами, переконаннями,
інтересами, мотивами. Відповідно, суб’єктний складник громадянської
позиції

майбутнього

фахівця

має

вагоме

значення

для

його

самовизначення.
Отже, особливості педагогічної діяльності, специфіка суспільних
вимог до сучасного вчителя, сутність громадянської позиції майбутнього
фахівця, функції цього феномену дозволили визначити структурні
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компоненти ГПМФ: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, рефлексивнодіяльнісний.
Ціннісно-мотиваційний компонент ГПМФ передбачає врахування
мотиваційної та ціннісно-смислової сфер особистості, які впливають на
спрямованість людської діяльності. Цей компонент зумовлює прийняття
майбутнім фахівцем цінностей громадянської діяльності як особистісних у
процесі підготовки до соціальної й професійної самореалізації й реалізації
власної громадянської позиції в діяльності; сформованість інтересів і
потреб до саморозвитку й самовдосконалення; розвиток здатності до
визначення цілей соціального й громадянського саморозвитку.
Когнітивний компонент громадянської позиції майбутнього фахівця
передбачає володіння системою знань про: сутність та особливості життя в
соціумі; місце й роль особистості в розвитку суспільства, країни; зміст,
складники ГПМФ як способу вираження ставлень особистості до соціуму
та його суб’єктів, форми, методи та засоби її розвитку; зразки успішних
громадянських позицій.
Рефлексивно-діяльнісний

компонент

громадянської

позиції

майбутнього фахівця зумовлено розумінням особистості як активного
суб’єкта діяльності, здатного до об’єктивного аналізу власних дій і
вчинків. Діяльність як форма суб’єктної активності є внутрішньо
вмотивованою. Якщо студент бере участь у соціальній і громадській
діяльності саме з позиції її суб’єкта, то вона характеризується високою
продуктивністю, творчістю, результативністю й відповідністю соціальним
потребам.
Рефлексивно-діяльнісний компонент орієнтує на творче осмислення
інформації

соціального,

громадянського,

національно-патріотичного

характеру в аспекті її значущості для особистісного самрозвитку
майбутнього фахівця.
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Рефлексивно-діяльнісний компонент ГПМФ пов’язано з володінням
навичками рефлексивної діяльності: самоаналізом свого професійного
саморозвитку; здатністю до подолання труднощів у розвитку власної
громадянської позиції; розвитком критичного осмислення соціального
досвіду; проектуванням шляхів саморозвитку громадянської позиції в
аспекті вимог суспільства й особливостей професійної діяльності
сучасного фахівця.
Рефлексія (від лат. reflexio – звернення назад) – міждисциплінарне
поняття, яке трактується як звернення уваги суб’єкта на себе й на власні
дії, зокрема на результати власної активності, їх переосмислення. Зокрема,
у традиційному сенсі – на зміст і функції своєї свідомості, до складу яких
входять особистісні структури (інтереси, цінності, мотиви), мислення,
механізми сприйняття навколишніх явищ, способи ухвалення рішень,
ступінь емоційності реагування на події й ін.
У психології рефлексію визначають як роздум людини, розгляд і
аналіз власної активності (самоаналіз), наприклад, своїх емоційних станів,
вчинків і дій, що виконувались раніше. При цьому глибина такої рефлексії
пов’язана, зокрема, із зацікавленістю людини в її безпосередньому процесі,
відстороненістю її уваги й у бажанні помічати щось більшою, а щось
меншою мірою, на що може впливати міра розвиненості моральних
почуттів, рівень самоконтролю й ін. Рефлексія як складник ГПМФ
дозволяє усвідомлювати й аналізувати власний досвід і визначати ресурси
для його вдосконалення, оцінити свої здібності, співвіднести їх із цілями й
очікуваними результатами своєї діяльності. Вона включає не лише
рефлексію цілей, способів виконання громадської діяльності й реалізації
громадянської позиції, а й рефлексію самоаналізу як уміння корегувати й
удосконалювати власну діяльність на основі минулого досвіду.
С. Кашлєв уважає, що ,,рефлексія починається з фіксації моменту
незнання, яке, своєю чергою, стимулює бажання пізнати” [96].
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На

підставі

стверджувати,

проведеного

аналізу

нукової

літератури

можна

що громадянська позиція передбачає такі змістові

складники, як:
- громадянська інформованість, що характеризується такими
показниками: знання атрибутики своєї країни; знання основних державних
документів; знання національних традицій; знання історії своєї країни;
знання сутності зв’язків, що визначають відносини людини зі своєю
країною (визначення основних понять); знання культури своєї країни;
знання демократичних основ державності; орієнтація на розширення знань
про свою країну;
- громадянська

спрямованість,

що

включає

такі

складові:

відношення до країни (любов до Батьківщини, патріотизм, переживання за
долю України): відношення до держави, влади; поважне відношення до
законодавчої сфери держави; ідентифікація себе як представника певної
національності;

наявність

почуття

гордості за свою національну

приналежність і за державу в цілому; інтерес до поточних подій у країні;
небажання змінити місце проживання, підданство; прагнення брати участь
в суспільному житті;
- громадянська активність, що може бути охарактеризована
показниками: прийняття на себе відповідальності за долю Батьківщини;
підпорядкування

законам

держави,

у

якій

людина

проживає;

толерантність до інших і повага до прав інших громадян України;
готовність включитися в рішення важливих проблем державного устрою;
наслідування звичаям і традиціям; соціальну активність і готовність до її
подальшого прояву; участь у громадянських діях (вибори); рішення
проблемних ситуацій на користь України; удосконалення володіння
державною мовою.
Передумовою успішного розвитку й саморозвитку ГПМФ є
врахування індивідуальних психологічних та вікових особливостей
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студентства як вікової категорії майбутніх фахівців. Студентський вік
включає низку важливих характеристик, які зумовлюють результативність
професійного

становлення

фахівця.

Зокрема,

це

психологічні

характеристики (темперамент, характер, здібності, воля); біологічні –
розвиненість фізичних даних, інстинкти, тип вищої нервової діяльності й
ін. Ці чинники вроджені і спадково зумовлені, розвиваються під впливом
соціального середовища, яке регламентує місце особистості в суспільстві.
У цей період спостерігається висока швидкість психічних реакцій,
розвитку пам’яті, здібностей. Домінантні позиції на цьому етапі розвитку
особистості займає становлення інтелектуальних здібностей та характеру.
Високої активності набуває формування морально-ціннісних й естетичних
почуттів. Особливий інтерес для студентства становить процес освоєння
соціальних ролей дорослих: суспільних, професійних, сімейних та ін.
Динамічно розвиваються й закріплюються інтереси, потреби, здібності.
Визначаються життєві орієнтири, окреслюються цілі й прагнення.
Досягається високий рівень розвитку інтелектуальних та фізичних даних,
відбувається зростання творчих можливостей, збагачення емоційновольової сфери.
Це дає підстави стверджувати, що студентський вік є періодом, у
якому можливе найефективніше й найрезультативніше формування
особистісних характеристик, зокрема громадянської позиції.
Доцільно підкреслити, що в студентському віці відбувається
переоцінка цінностей. Мотивація поведінки набуває усвідомленого
характеру. Розвиваються й зміцнюються важливі особистісні риси:
відповідальність за власні дії й вчинки, наполегливість, цілеспрямованість,
самостійність, уміння контролювати свої почуття й бажання.
Разом з тим слід пам’ятати, що в студентському віці здатність
людини до абсолютно усвідомленої регуляції своєї поведінки остаточно не
сформована. Тому інколи в діяльності особистості мають місце
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необдумані, негативні прояви поведінки. Слід ураховувати, що зі зміною
віку

та

індивідуальних

переосмисленням

особливостей

соціальних,

майбутніх

учителів,

з

професійних і моральних цінностей

унаслідок історичного процесу змінюватиметься і зміст фахової підготовки
спеціалістів і, відповідно, – зміст їхньої громадянської позиції. Тому
інтегральність і динамічність цього явища зумовлюють його необхідність і
сформованість.
Отже, у результаті проведеного аналізу теоретичних джерел
(І. Зязюн,

Л. Красовська,

Н. Кузьміна,

І. Луценко,

А. Маркова,

О. Подолянюк, В. Сластьонін, С. Щербина й ін.) і з огляду на те, що
громадянська позиція виявляється в діяльності, виражає мотиви й цінності
особистості, визначає рівень її рефлексивних умінь, ми з’ясували, що:
визначена сутність і специфіка громадянської позиції майбутнього
фахівця

як

наукового

феномену

дозволили

окреслити

функції

громадянської позиції майбутнього фахівця: світоглядну, мотиваційну,
соціалізації, самоідентифікації, рефлексивну, діяльнісно-перетворювальну,
мобілізаційну, регулятивну, функція самопрезентації.
фундаментальною основою аналізу структури громадянської позиції
майбутнього фахівця є інтеграція досліджуваного поняття з феноменами
загальної та професійно зумовленої структури особистості;
у працях вітчизняних науковців структура громадянської позиції
фахівця будується на когнітивних, ціннісно-мотиваційних, поведінкових,
творчих та рефлексивних засадах;
основними структурними компонентами громадянської позиції
майбутнього фахівця є: ціннісно-мотиваційний; когнітивний; рефлексивнодіяльнісний.
задля розуміння особливостей змісту і структури громадянської
позиції

майбутнього

фахівця

необхідно

знати

такі

особливості

студентського віку, як: швидкі темпи розвитку пам’яті, реакцій;
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пластичність у формуванні навичок; домінування становлення характеру
та інтелекту; активний розвиток моральних й естетичних почуттів;
динамізм в освоєнні соціальних ролей дорослого; формування й
закріплення нахилів, інтересів, потреб; визначення життєвих цілей і
прагнень; активне зростання творчих можливостей.
Ґрунтовний аналіз

теоретичних засад

проблеми формування

громадянської позиції майбутнього фахівця у процесі професійної
підготовки в педагогічному коледжі дозволяє зробити низку висновків про
сутність і структуру поняття „громадянська позиція майбутнього фахівця”
та вплив процесу фахової підготовки в педагогічному коледжі на її
формування, що становить теоретико-методологічні засади нашого
дослідження.
Вивчення досліджуваного феномену на міждисциплінарному рівні
засвідчує його складність та багатоаспектність, необхідність звернення до
таких понять, як „життєва позиція”, „особистісна позиція”, „соціальна
позиція”, „професійна позиція особистості”, „активність”, „суб’єктність”.
Аналіз сутності поняття „громадянська позиція” дозволяє зробити
висновок про наявність різних підходів до досліджуваного явища як
інтегральної характеристики особистості, способу реалізації базових
цінностей особистості в її взаєминах із іншими людьми, центрального
компонента освіченості особистості, джерела активності особистості.
Сучасний стан наукової розробки проблеми формування громадянської
позиції майбутнього фахівця дозволяє розуміти громадянську позицію
майбутнього фахівця як форму прояву активного ставлення особистості до
соціальної дійсності, спрямованого на оволодіння новими знаннями, уміннями
та навичками, на перетворення власного громадського рівня, досягнення
особистісно та соціально значущих цілей, становлення індивідуального стилю
пізнання й діяльності.
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РОЗДІЛ 2
СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ХХІ СТ.
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
,,ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

2.1.

Обґрунтування

педагогічних

умов

формування

громадянської позиції майбутнього фахівця в процесі професійної
підготовки в педагогічному коледжі
Ефективність процесу ФГПМФ передбачає побудову фахової
підготовки в педагогічному коледжі за специфічними параметрами, які
впливають на розвиток громадянської позиції студентів педагогічного
коледжу. Це зумовлює необхідність розробки педагогічних умов,
спрямованих на досягнення поставленої мети.
У науковій літературі „педагогічні умови” розглядають як категорію
філософії й трактують як єдність змісту, форм, методів і прийомів,
покликаних розв’язувати завдання педагогічних досліджень [40; 49; 139].
Зважаючи

на

багатоаспектність

теоретичних

підходів

щодо

визначення сутності дефініції „педагогічні умови” як обставин, що
здійснюють безпосередній вплив на педагогічну діяльність; чинників, що
зумовлюють вибір ефективних підходів до вирішення педагогічних завдань;
зовнішніх чинників

ефективного

впливу на педагогічний процес,

сконструйованих педагогом з метою вдосконалення цього процесу, ми під
педагогічними умовами формування громдянської позиції майбутнього
фахівця розуміємо інтегральну єдність форм, методів, прийомів і заходів
педагогічного впливу, що забезпечать ефективність процесу ФГПМФ.
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Теоретичне обґрунтування педагогічних умов ФГПМФ спирається
на

сутнісні

характеристики

таких

методологічних

підходів,

як:

аксіологічний, особистісно зорієнтований, суб’єктний, діяльнісний.
Аналіз проблеми ФГПМФ через призму аксіологічного підходу
(І. Бех, І. Зязюн, В. Кремінь, В. Сластьонін та ін.) [12; 22; 85] дозволяє
розглядати цей процес як орієнтацію професійної освіти студентів
педагогічного коледжу на формування системи загальнолюдських і
професійних цінностей, які є визначальною основою їхнього ставлення до
навколишнього світу, до діяльності, до себе як до людини й суб’єкта
діяльності.
Аксіологічний підхід як підґрунтя процесу ФГПМФ в педагогічній
освіти характеризується такими функціями:
1. Смислоутворювальна – одна з ключових, оскільки являю собою
поєднання змістових й процесуальних аспектів педагогічної освіти, є
стимулом інтелектуальної ініціативи. Ця функція реалізується через
актуалізацію смислу процесу ФГПМФ, об’єкту, виділення конкретних
фактів і положень, критичне переосмислення інформації, усвідомлене
розуміння смислу, виділення власного смислу, інтеріоризацію цінностей.
2. Оцінювальна, що виражається в об’єктивному й адекватному
оцінюванні явищ дійсності.
3. Орієнтаційа – дозволяє визначати пріоритетні положення
особистісних характеристик, які ґрунтуються заданих параметрах ієрархії
цінностей.
4. Нормативна,

функція

сприяє

упорядкуванню

компонентів

аксіологічної сфери.
5. Регулятивна – спрямовує розвиток процесу ФГПМФ та його
суб’єктів в сферу загальнолюдських цінностей, визначає необхідний
мікроклімат в соціальній сфері.
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6. Контролююча

–

дозволяє

прослідковувати

динаміку

сформованості ГПМФ, рівні розвитку цінностей майбутнього фахівця [19].
Вагомою для нашого дослідження є позиція Н. Ткачової, яка вважає,
що цінності є значущими і для окремої особистості, і для суспільства
загалом. Оскільки цінності, на її думку, виникають виключно в процесі
практичної діяльності людини, то вона не тільки пізнає навколишній світ, а
й намагається дати оцінку явищам цього світу [185]. Відповідно, побудова
процесу формування громадянської позиції майбутнього фахівця на
засадах аксіологічного підходу дозволить: розглядати цей процес як
платформу для практичної діяльності студентів з формування системи
соціальних цінностей і мотивів; розвинути в майбутніх фахівців
індивідуальні життєві й

громадянські пріоритети; трансформувати

громадянські цінності в особистісні смисли й розвинути на цій основі
ціннісне ставлення до Батьківщини.
Особистісно

зорієнтований

підхід

(Є. Бондаревська,

Е. Зеєр,

І. Якиманська та ін.) [38; 85; 217] як основу сучасної особистісно
зорієнтованої освітньої парадигми спрямовано на всебічний розвиток
особистості з дотриманням принципу варіативності при виборі засобів
особистісного розвитку. Цікавими для нашого дослідження є погляди
С. Рубінштейна, який називає особистістю таку людину, яка має свою
позицію в житті, сформовану на основі свідомої діяльності; позицію, через
яку людина свідомо виражає певне ставлення до навколишнього світу
через усю свою сутність [162; 163]. Це дає підстави стверджувати, що
особистість, маючи власну позицію, відстоює свою унікальність і
індивідуальність, що є можливим тільки тоді, коли людина є активним
суб’єктом діяльності, здатним до самостійного мислення й творчого
самовиявлення. Зважаючи на це, ФГПМФ через категорію особистісно
зорієнтованого підходу дозволить визначати пріоритетність інтересів і
потреб особистості; створювати комфортні умови для її розвитку як
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суб’єкта діяльності; допоможе активній участі студента у формуванні
особистого досвіду громадської діяльності; розвивати саморегуляцію,
відповідальність за свої вчинки.
Формування ГПМФ на засадах компетентнісного підходу [13; 99;
115; 196; 198; 202] зумовлено інформаційним розвитком суспільства, у
якому пріоритетним є не накопичення особистістю системи знань і вмінь, а
формування вміння вчитися, розвиватися, спілкуватися, бути самостійним
суб’єктом діяльності, що вимагає від особистості гнучкості й мобільності її
позиції. З іншого боку, формування ГПМФ через категорію суб’єктного
та діяльнісного підходів (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, К. АльбухановаСлавська, А. Брушлинський і ін.) [3; 45; 118; 162; 163] забезпечить
розвиток особистості майбутнього фахівця як активного суб’єкта через
залучення до соціальної діяльності й дозволить сформувати на цій основі
позицію суб’єктного, тобто активного, діяльнісного ставлення до всіх
боків і суб’єктів соціуму.
Нам імпонує позиція Е. Юдіна, який визначає діяльність як
універсальну основу людського світу; як цінність, що забезпечує розвиток
культури, суспільства; як умову розвитку й формування особистості як
активного суб’єкта, творця дійсності [214]. Відповідно, опора на провідні
положення суб’єктного та діяльнісного підходів у процесі формування
громадянської позиції майбутнього фахівця сприятиме усвідомленій
соціальній мотивації; розвитку в студентів стійкого інтересу до пізнання;
опануванню кращих зразків громадської діяльності й громадянських
позицій, що реалізуються через цю діяльність.
Зміст методологічних підходів, які визначають напрями процесу
формування громадянської позиції майбутнього фахівця, конкретизуються
в

основних

принципах

комунікативності,

цього

гуманізації

процесу:
та

розвитку,

діалогічності,

гуманітаризації,

партнерства,

варіативності та інваріативності. Принцип розвитку передбачає постійну
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трансформацію громадянської позиції майбутнього фахівця у вектор сучасних
суспільних перетворень, її динамізм і мінливість. Принцип діалогічності
полягає в такій побудові взаємодії між викладачами й студентами, яка не
вимагає рівності, але передбачає обов’язковість відвертості, щирості, взаємної
поваги й прийняття, що сприятиме обміну цінностями та спільному
продукуванню соціальних і професійних цінностей майбутніх фахівців.
Принцип комунікативності важливий в аспекті ФГПМФ на діалогічних
засадах як основа конструктивного діалогу, прояву індивідуальності кожного
студента як активного суб’єкта діяльності, його емоцій, поглядів, думок,
тверджень, переконань. Принципи гуманізації та гуманітаризації вимагають
відтворення в усіх типах громадянських позицій майбутнього фахівця
фундаментальної мети – сприйняття людини як найвищої цінності,
громадянина своєї держави; урахування в процесі фахової підготовки
самобутності кожного студента; формування розвиненого світогляду й
культури студентів; виховання особистості з чуйним, тактовним і уважним
ставленням до неї; стимулювання невстигаючих до подолання труднощів
професійної освіти, збуджувати інтерес до загальнонаукових і професійних
знань, розширення загального кругозору й розвитку творчих здібностей,
використання знань, навичок і вмінь у соціальній та професійній
діяльності. Принцип партнерства забезпечує реалізацію засад діалогічної
взаємодії, як-от: рівноправ’я, самореалізація й самоутвердження в спільній
діяльності шляхом залучення студентів до вирішення соціальних,
професійно-педагогічних і освітньо-виховних завдань на демократичних
основах. Принципи варіативності та інваріативності полягають у тому,
що процес формування громадянської позиції майбутнього фахівця
передбачає можливість вільного вибору форм, методів, засобів ФГПМФ і в
освітній, і в практичній діяльності.
Отже, на підставі результатів теоретичного аналізу досліджуваної
проблеми, особливостей змісту та структури громадянської позиції
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майбутнього фахівця нами визначено такі педагогічні умови формування
громадянської позиції майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки
в педагогічному коледжі:
1.

Розвиток соціальної мотивації та ціннісного ставлення

майбутніх фахівців до громадської діяльності шляхом використання в процесі
фахової підготовки технологій коучингу та модерації;
2.

Здійснення процесу фахової підготовки на суб’єкт-суб’єктних

засадах, спрямованого на усвідомлення студентами системи соціально
значимих знань як особистісної цінності та теоретичного підґрунтя
становлення громадянської позиції майбутнього фахівця як основи
патріотизму сучасної молодої людини;
3.

Організація педагогічної практики на основі технології „ДоТРеЗ”

(Досвід – Тактика – Рефлексія – Застосування)

з

метою

розвитку

громадянської позиції майбутнього фахівця як активного суб’єкта
громадської діяльності.
Перша педагогічна умова спирається на теоретичні засади: концепції
модерації в освіті про провідну роль групової роботи в особистісно му та
професійному становленні майбутнього фахівця (Г. Хаусман, С. Вахтел,
С. Жезлова, Т. Шукшина та ін.) [78; 209; 220; 227]; теорії коучингу
(М. Аткінсон, І. Рибкін і ін.) [20; 165] про контроль як альтернативу
управлінню діяльністю.
Концептуальна ідея першої педагогічної умови базується на тезі про
взаємозалежність ціннісно-мотиваційної сфери особистості та її діяльності.
Особистість формується в діяльності; необхідно вмотивовувати її до участі
в цій діяльності, до саморозвитку на основі вироблення відпо відної
системи цінностей.
У контексті нашого дослідження систему цінностей особистості
майбутнього фахівця ми розглядаємо як основу ціннісного ставлення
студентів до гроадської діяльності та її суб’єктів, оскільки позиція
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особистості виражається саме через ставлення. Громадянська позиція
сучасного фахівця має віддзеркалювати його суб’єктну активність,
ціннісне ставлення до розвитку держави і сцспільства. Це зумовлює
необхідність теоретичного аналізу феномену вмотивованого, ціннісного
ставлення майбутнього фахівця до громадської діяльності та її суб’єктів.
Цінності визначають спрямованість людської діяльності та є
стрижнем смислу соціального, професійного життя людини, його стратегії.
Вони виконують організаційну й регулятивну функції будь-якої діяльності,
зокрема, професійної. Професійна діяльність, як відомо, має свою
специфіку. Це вимагає урахування інтересів оточуючих. Відповідно,
цінності є одним з найважливіших складників структури громадянської
позиції майбутнього фахівця й трансформують її в позицію ціннісного
ставлення до громадської професії та її суб’єктів.
Спираючись на наукові висновки В. М’ясищева [135] про залежність
світосприйняття людини від її ставлень до різних боків навколишньої
дійсності, ми припускаємо, що розвиток ціннісного ставлення майбутніх
фахівців до професійної діяльності та її суб’єктів стане рушійною силою
процесу формування громадянської позиції майбутнього фахівця, який
студенти педагогічного коледжу сприйматимуть як особистісний план
соціального й професійного розвитку, що забезпечить результативність
їхнього навчання, виховання, фахової підготовки та сформованість
громадянської позиції як однієї з цілей цієї підготовки.
Важливим для нашого дослідження є зауваження С. Пазухіної [144],
яка наголошує на тому, що ціннісне ставлення майбутнього фахівця до
громадської діяльності передбачає відхід від формального, несерйозного
сприйняття цієї діяльності й зумовлює зацікавленість студента в
постійному спілкуванні з оточуючими з метою їх глибшого пізнання;
забезпечує перехід соціальних цінностей в особистісні смисли.
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Отже, ціннісне ставлення розвивається й формується в діяльності.
Оскільки провідною діяльністю в процесі професійної підготовки в
педагогічному коледжі є навчальна діяльність, то передумовою розвитку
ціннісного ставлення як характеристики громадянської позиції студентів
педагогічного колежу є розвиток ціннісного ставлення до навчання, від
успішності

якого

залежатиме

компетентність,

професіоналізм

і

когнітивний складник громадянської позиції студента, адже ціннісне
ставлення є стимулом і регулятором навчальної діяльності, запорукою її
високої результативності. Освітня діяльність саме під впливом цінностей
стає більш зосередженою, набуває усвідомленого характеру. Це дає
підстави вважати, що розвиток ціннісного ставлення майбутніх фахівців до
навчання стане стимулом розвитку ціннісного ставлення до громадської
діяльності й позитивно вплине на розвиток громадянської позиції загалом.
Саме ціннісне ставлення майбутнього фахівця до навчання і, як результат,
– до соціальної взаємодії та позиції в цій взаємодії, зумовить
відповідальність майбутнього фахівця при виборі засобів і методів дій і
спілкування. Студент педагогічного коледжу прагнутиме збагачувати
власні знання для кращого розуміння оточуючих, для пошуку ефективних
засобів взаємодії з ними, для їхнього особистісного розвитку. Ціннісне
ставлення в контексті нашого дослідження є визначальним чинником для
соціального й професійного розвитку, особистісної включеності студентів
у процес формування власної громадянської позиції в сферу її внутрішніх
потреб.
Як відомо, предметним утіленням потреб людини є мотиви. Існує
багато видів мотивації. Для нас актуальною є соціальна й професійна
мотивація як сукупність процесів і чинників, що спонукають особистість
до

усвідомленого

освоєння

та

ефективної

реалізації

майбутньої

професійної діяльності; як внутрішній рушій розвитку професіоналізму
особистості, на основі якого відбувається продуктивна професійна
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діяльність. Дослідник Л. Красовська наголошує на тому, що підвищення
якості підготовки фахівця та якості його громадянської позиції на основі
розвитку його навчальної й професійної мотивації є запорукою
конкурентоспроможності спеціаліста на сучасному ринку праці [105].
Відповідно, розвиток професійної мотивації дозволить виховувати
прагнення студентів до: виявлення й утвердження своєї громадянської
позиції через навчально-професійну діяльність; усвідомленого окреслення
ближньої й дальньої перспективи професійної самореалізації через вияв
громадянської позиції; розвитку позитивної „Я-концепції” та об’єктивної
самооцінки студента як активного суб’єкта навчально-професійної
діяльності;

вироблення

технологіями

й

потреб

творчо

самовдосконалення.

Як

оволодівати

застосовувати свої
наслідок

–

у

сучасними
знання

студента

освітніми

на практиці;

відбуватиметься

самоідентифікація з успішними професіоналами й результативними
громадянськими позиціями фахівця.
Аналізуючи

підходи

до

формування

громадянської

позиції

майбутнього фахівця, яка характеризується ціннісним ставленням до
соціальної дійсності та адекватною мотивацією, ми з’ясували, що
механізми розвитку мотивації й ціннісного ставлення майбутніх фахівців
до всіх сторін соціальної дійсності репрезентовано в наукових розвідках
Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, В. Слободчикова та ін. [58;
59;

118;

162;

173;

174].

Такими

механізмами

вчені вважають

інтеріоризацію як засіб трансформації суспільних ціннісних ставлень і
мотивів у професійні й особистісні та цілепокладання як осмислення
людиною своєї діяльності на практичному рівні з погляду постановки та
реалізації, досягнення цілей.
Як підкреслює О. Леонтьєв, перехід загальних цінностей і смислів в
особистісні відбувається через взаємодію особистості з визначеним колом
людей і предметів, які оточують, через їхнє чуттєве сприйняття й
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осмислення їхньої значущості. Тобто розвиток ціннісного ставлення
відбувається через пізнання об’єктів і усвідомлення його значущості для
реалізації на цій основі вмотивованої діяльності [118]. Це свідчить про те,
що цінності й мотиви набувають особистісної значущості в процесі
взаємодії з вузьким оточенням через чуттєве сприйняття людей, предметів,
подій і вироблення на цій основі певної самоідентифікації: у процесі
міжособистісної взаємодії відбувається об’єктивація цінностей і мотивів,
після чого вони стають компонентом структури особистості. Зважаючи на
це, ми доходимо висновку, що розвиток професійної мотивації та
ціннісного ставлення студентів до соціальної дійсності буде можливим за
умов такої організації міжособистісної взаємодії, яка відповідатиме
інтересам студентів, їхнім віковим особливостям, можливостям їх
самореалізації й самоствердження; передбачатиме не диктаторське
керівництво

викладачами

процесом

професійної

підготовки,

а

координацію входження студента в освітній простір педагогічного
коледжу та його прийняття; актуалізуватиме спільну діяльність викладача
й студента на рівноправних засадах, у процесі якої проявлятиметься
індивідуальність і активність усіх суб’єктів педагогічної взаємодії,
відбуватиметься розвиток громадянської

позиції з ціннісними та

суб’єктними рисами.
Спираючись на дослідження Г. Хаусмана, С. Вахтела, С. Жезлової,
Т. Шукшиної та ін. у сфері пошуку ефективних засобів організації
міжособистісної взаємодії, ми з’ясували, що зазначеним вимогам до
побудови результативного

процесу спільної діяльності викладачів

відповідає модерація як метод аналізу, осмислення й засвоєння досвіду,
його перенесення та розвиток у новій ситуації на засадах спільної взаємодії
особистостей як індивідуальностей, визнання права кожної з них на
свободу вибору, самовизначення, унікальність, надання права вибору на
спілкування суб’єкт-суб’єктного рівня. Метою модерації є досягнення
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ефективного рівня комунікації шляхом планування й стимулювання
активності учасників процесу співпраці на демократичних засадах; вироблення
в учасників цього процесу визначеної позиції за заявленою проблемою.
Аналізуючи форми модерації, доцільні в аспекті формування
громадянської позиції майбутнього вчителя загалом та її ціннісномотиваційного компонента зокрема, ми звернули увагу на результативність
модеративих семінарів, при проведенні які становлять форму групової
взаємодії, яка передбачає активну участь кожного в обговоренні
проблемних питань. Ефективними методами на таких семінарах є метод
ціннісного аналізу, який передбачає розгляд різних педагогічних цінностей
і мотивів соціальної діяльності з погляду їхньої значущості для
громадянської позиції студентів педагогічного коледжу, а також метод
вибору осмислених цінностей як спосіб відбору предметів, явищ і об’єктів
навколишньої дійсності з позиції їх ціннісності для дітей, заснований на
знанні майбутніми фахівцями інтересів оточуючих.
Відповідно, плануючи модеративні семінари визначеної тематики
(див.

додаток Б.3),

можливо

забезпечити осмислене усвідомлення

студентами педагогічного коледжу цінностей соціальної дійсності,
важливості мотивації до діяльності та її впливу на якість позиції педагога,
яку він реалізовує в соціальній і педагогічній діяльності.
Важливим засобом реалізації модерації у вирішенні завдань нашого
дослідження єзастосування техніки брейнрайтингу, заснованої на
принципах вільних асоціацій, активності, конкретності, відкритості. Ця
техніка дозволяє створювати нові ідеї при вирішенні проблематичних
питань щодо вирішення громадських завдань різного рівня складності,
безпосередньо впливаючи на мотивацію досягнення успіху в майбутнього
фахівця.
Доцільним у контексті розвитку ціннісно-мотиваційного компонента
громадянської позиції майбутнього фахівця, на наш погляд, є такий
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прийом технології модерації, як вирощування ідей („Mind-mapping”), суть
якого полягає в розгортанні думки та ідеї, гіпотези з проблем формування
громадянської позиції студентів через асоціації, обґрунтування та пошук
доводів „за”.
Завдяки застосуванню засобів модерації в процесі формування
громадянської позиції майбутнього фахівця стане можливим процес
інтеріоризації професійних цінностей і мотивів у особистісні смисли як
основу професійної позиції майбутнього фахівця: завдяки врахуванню
потреб і очікувань студентів процес спільної діяльності стане зрозумілим і
цікавим; цілі суспільства поступово трансформуються в цілі самих
студентів і набудуть значного мотиваційного потенціалу; відбудеться
визнання рівноправної ролі студента в процесі фахової підготовки; значно
підвищиться самостійність студента в процесі навчання, відповідальність
за результати своєї навчально-професійної діяльності; розвиватиметься
мотивація до досягнення успіху, упевненість у собі й у власних силах;
вироблятимуться навички ефективного співробітництва; адекватні моделі
поведінки й позицій на основі глибокого розуміння та осмислення
отриманих суспільних цінностей і мотивів громадської діяльності.
Аналізуючи феномен цілепокладання як одну з основ формування
ціннісно-мотиваційного компонента громадянської позиції майбутнього
фахівця, ми звернулись до наукових поглядів А. Маркової про педагогічне
цілепокладання, оскільки формування громадянської позиції є, перш за
все,

педагогічною

цілепокладання

як

метою.
здатність

Дослідниця

розглядає

педагогічне

особистості інтегрувати суспільні й

особистісні цілі, тобто обов’язково наповнювати цілі власної діяльності
соціальним

змістом.

домінантними

Загальновідомо,

культурними,

що

моральними,

суспільство,

керуючись

ідеологічними

та

ін.

тенденціями, диктує відповідні вимоги до особистості майбутнього
фахівця та його позиції на ринку праці. Сучасні суспільні тенденції
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скеровані на особистісно зорієнтований підхід до навчання й виховання,
спрямований на розвиток і розкриття індивідуальності кожного.
Відповідно, засоби розвитку цілепокладання як основи формування
ціннісно-мотиваційного компонента громадянської позиції майбутнього
фахівця мають бути спрямовані на вироблення студентами педагогічного
коледжу навчально-виховних цілей і шляхів їх досягнення в умовах, які
передбачатимуть практичну усвідомленість студентів себе як учасників
особистісно зорієнтованої освіти: як самостійних, творчих, здатних до
проектування цілей і прогнозування їх результатів суб’єктів соціальної й
педагогічної діяльності. Такими засобами дослідники М. Аткінсон, І. Рибкін
та ін. уважають коучинг як „взаємне досягнення цілей”, „розвивальне
консультування” „контроль, а не управляння діяльністю”.
Незважаючи на неоднозначне ставлення науковців до застосування
технології коучингу в освіті, сучасні дослідники наголошують, що в
умовах особистісно зорієнтованої освіти, яка передбачає діалогічність
освітнього процесу, саме коучинг ефективно сприяє розкриттю суб’єктного
потенціалу особистості шляхом професійної підтримки коучем (у нашому
випадку – підтримки студента викладачем, фахівцем) з метою розвитку вмінь
особистості самостійно формулювати цілі своєї діяльності, виробляти її
стратегії й утілювати найбільш удалі з них.
Одним з інструментів коучингу, доцільних для розвитку ціннісномотиваційного компонента професійної позиції майбутнього вчителя та
його особистісного аксіологічного потенціалу, є модель коучингу GROW
(Goal – ціль, Reality – реальність, Options – варіанти, Way Forward – план
дій), яка спрямована навчати суб’єктів взаємодії правильної постановки
особистісних, суспільних і професійних цілей за такими їх ознаками, як
реалістичність, варіативність і підпорядкування можливості планування
способів і етапів їхніх досягнень. Важливим у цьому контексті є те, що
коуч-взаємодія за спеціально організованою моделлю цілепокладання
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GROW сприяє підвищенню ефективності досягнення цілей діяльності за
рахунок їх визначення за принципами конкретності, умотивованості,
доцільності та реалістичності. Реалізація цієї моделі успішно відбувається
у форматі коуч-сесій на різноманітну соціально-професійно тематику (за
вибором студента), що відображує сутність і зміст соціально-професійних
цінностей і мотивів, актуалізує значення вмотивованості студентів до
громадянського й професійного розвитку і формування громадянської
позиції як основи патріотизму. Прикладом цілепокладання за такою
моделлю в

аспекті нашого

дослідження

є розробка студентами

педагогічного коледжу індивідуально-особистісних стратегій формування
громадянськуої позиції майбутнього фахівця (див. додаток А.4).
Отже, застосування технології коучингу в процесі розвитку ціннісномотиваційного компонента громадянської позиції майбутнього фахівця
забезпечить можливість самореалізації майбутнього фахівця в процесі
формування його громадянської позиції. При цьому коуч (викладач)
нестиме відповідальність за успішність і результативність протікання
процесу самореалізації студента, а студент – за його змістове наповнення,
що сприятиме вирішенню проблеми відсутності мотивації, адже основна
особливість і відмінність коучингу – сприяння тому, щоб людина сама
навчилася, а не хтось її навчив. Розвиток професійної мотивації та
ціннісного

ставлення майбутніх фахівців до соціально-професійної

діяльності на засадах коучингу й модерації, які відображають аспекти
інтеріоризації та педагогічного цілепокладання, дозволить: забезпечити
ціннісне ставлення студентів до соціальної діяльносіт; підвищити
вмотивованість студентів до навчання; сприяти стійкому закріпленню
життєвих, суспільно значущих та професійно-педагогічних цінностей і
сприйняттю студентом громадянських цінностей як особистісних;
розкрити й розвивати здібності студентів; розвинути в студента навички
самоуправління процесом формування громадянської позиції.
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Друга педагогічна умова формування громадянської

позиції

майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки в педагогічному
коледжі – здійснення процесу професійної підготовки на суб’єкт-суб’єктних
засадах, спрямованого на усвідомлення студентами системи професійних
знань як особистісної цінності та теоретичного підґрунтя становлення
громадянської позиції майбутнього фахівця – спирається на теоретичні
засади застосування в освіті особистісно зорієнтованих технологій, методів
активного навчання (А. Вербицький і ін.) [50; 120]; засад концепції
бенчмаркінгу про визначення ефективних способів професійного й
конкурентного саморозвитку методом конкурентного аналізу (В. Джефрі,
Б. Шефер, С. Такер, К. Забродська, О. Карякін і ін.) [81; 95; 218; 222; 226];
технології портфоліо.
Концептуальна ідея цієї умови полягає в тому, що розвиток
когнітивного компонента громадянської позиції майбутнього фахівця буде
ефективним за умови організації навчально-професійної діяльності студентів
педагогічного коледжу на суб’єкт-суб’єктних засадах як основі рівноправ’я й
партнерства учасників педагогічної взаємодії.
Заявлена умова формування громадянської позиції майбутнього фахівця
в процесі професійної підготовки в педагогічному коледжі передбачає
розвиток активності особистості студента та розвиток на цій основі
суб’єктного потенціалу його громадянської позиції в процесі оволодіння
знаннями про громадянську позицію майбутнього фахівця й шляхи її
формування. Відповідно до цього формування громадянської позиції
майбутнього фахівця в процесі профсійної підготовки в педагогічному
коледжі загалом та її когнітивного компонента зокрема можливо
реалізувати при: дотриманні принципів особистісно зорієнтованої освіти та
суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

в

процесі професійної підготовки в

педагогічному коледжі; опорі на знання про індивідуальні особливості
майбутніх фахівців як активних та самостійних суб’єктів пізнання й
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процесу формування громадянської позиції; забезпеченні розвитку
гармонійної, соціально активної, професійно компетентної особистості
студента через активізацію її внутрішніх резервів; сприйнятті студента не
тільки як суб’єкта пізнання, а й як суб’єкта діяльності; побудові освітнього
процесу на основі життєвого досвіду студента (не тільки на основі досвіду
пізнання, а й на основі досвіду спілкування, діяльності, творчості та ін.);
забезпеченні особистісного зростання студента шляхом формування
позитивної „Я-концепції” майбутнього фахівця як професіонала.
В аспекті формування громадянської позиції майбутнього фахівця та
її когнітивного компонента ми вважаємо за необхідне звернутися до
феномену суб’єктності особистості майбутнього фвхівця та його позиції,
оскільки позиція – це певне ставлення людини до навколишньої дійсності,
а ставлення, на думку В. М’ясищева, передбачає суб’єктивну позицію
особистості в її оточенні, тобто позицію оцінного ставлення, на основі
якого відбувається осмислення й подальша інтеріоризація суспільних
цінностей і смислів людської діяльності в особистісні [135]. Суб’єктність
зазвичай пов’язується з діяльністю, активністю та спілкуванням: суб’єкт
здійснює певну діяльність, усвідомлює навколишню дійсність залежно від
позиції, яку він займає у своєму суспільному оточенні. Саме тому, на
думку

К. Абульханової-Славської,

через

суб’єктність

виражається

спрямованість, свідомість, дії й відносини людини з оточенням [3; 4].
Водночас на формування свідомості безпосередньо впливає система знань
людини – загальних і професійних, на яких базується її світогляд. Ця
система знань дасть ефективні результати в подальшій соціальній і
професійній діяльності особистості, якщо знання перейдуть у сферу
особистісних цінностей суб’єкта. Ми поділяємо думку А. Гогоберідзе [61]
про те, що характер діяльності студента визначає тільки його суб’єктна
позиція щодо держаи й суспільства, спрямована на пізнання й
перетворення себе в цій державі й у цьому сспільстві. Зважаючи на це,
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розвиток когнітивного потенціалу особистості як суб’єкта діяльності буде
ефективним за умови побудови освітнього процесу на суб’єкт-суб’єктних
засадах, де ключові пріоритети віддано самостійності, самобутності й
прагненню суб’єкта до самовираження. Розвиваючись в умовах такої
взаємодії, майбутній фахівець як активний суб’єкт діяльності набуватиме
суб’єктного досвіду, прагнутиме забезпечувати такий самий суб’єктний
розвиток оточуючих і сприйматиме його як особистісну цінність.
Узагальнюючи праці, у яких репрезентовано питання розвитку
особистості майбутнього фахівця та організації суб’єкт-суб’єктної
взаємодії учасників педагогічного процесу [61; 63; 114; 134; 138; 143; 159;
166; 179 – 181; 194; 195; 201], ми дійшли висновку, що основною функцією
педагога є співуправління процесами навчання й виховання учнів: не
навчання, а спрямування учіння, не виховання, а керівництво процесами
виховання. Відповідно, саме суб’єкт-суб’єктне управління процесом
формування громадянської позиції майбутнього фахівця сприятиме
творчому розвитку особистості студента педагогічного коледжу та
розвитку когнітивного компонента його громадянської позиції.
Реалізація цих завдань у контексті нашого дослідження зумовлює
введення в процес професійної підготовки педагогічного коледжу
особистісно зорієнтованих технологій, методів активного навчання, які
дозволяють трансформувати процес формування громадянської позиції
майбутнього фахівця у сферу суб’єктно-смислового спілкування, завдяки
чому відбуватиметься рефлексія самореалізації особистості студента,
виражатиметься діалогічне ставлення до навколишнього світу, до інших
людей, до самого себе.
Дослідники С. Бєлова, Б. Юдін, О. Дахін, Л. Делінгевич, Є. Чуб
уважають, що одним із ефективних різновидів особистісно зорієнтованих
технологій,

які

сприяють

формуванню

когнітивного

компонента

громадянської позиції майбутнього фахівця, є діалогові технології
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розвитку критичного мислення, моделювання педагогічних ситуацій,
створення методичного портфоліо [30; 68; 69; 202; 213].
Ефективними в аспекті нашого дослідження є діалогові технології,
оскільки в них найрезультативніше відбувається реалізація змісту
особистісно зорієнтованої освіти й суб’єкт-суб’єктних взаємин між
викладачами й студентами, а діалогова взаємодія суб’єктів зумовлює
активний розвиток мислення: у процесі формування громадянської позиції
майбутнього фахівця студент розглядається як ключова цінність усього
процесу професійної підготовки; умови освітнього процесу спрямовуються
на розвиток самостійності мислення студентської молоді, суб’єктної
активності, ініціативності, творчості, навичок самоосвіти, саморозвитку,
самовдосконалення. Спираючись на погляди М. Кагана [91], який
розглядав діалог як сутнісну характеристику буття людини, що породжує
нові знання й взаємини; як шлях до самого себе, що проходить через
партнера діалогу; убачав основною метою діалогу звільнення людей від
стереотипів мислення й допомогу їм побачити картину власного досвіду;
уважав, що саме в діалоговій, тобто в бісуб’єктній комунікації, людина
стає особистістю, ми припускаємо, що діалог як форма взаємодії
передбачає сприйняття особистості як партнера, який має право на власні
позиції, думки, інтереси. Це, своєю чергою, зумовлює розвиток емоційних
та інтелектуальних властивостей особистості, сприяє кращому засвоєнню
матеріалу внаслідок того, що під час спілкування активізуються особисті
смисли кожного студента.
Ефективними діалоговими технологіями, які позитивно впливають
на розвиток когнітивного компонента громадянської позиції майбутнього
фахівця, ми вважаємо проблемну лекцію-діалог, мультидіалог, диспути,
дискусії. Ці методи в аспекті формування громадянської позиції
майбутнього фахівця мають свої особливості: дотримання атмосфери
ввічливості, доброзичливості в спілкуванні; тактовність при обговоренні
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питань; чіткість, конкретність і грамотність при висловленні думок і
позицій; зацікавлене слухання; дотримання норм мовленнєвої культури.
Такі форми діалогової взаємодії, на наш погляд, забезпечують активізацію
суб’єктної позиції студента педагогічного коледжу в процесі формування
громадянської позиції, формують навички спілкування, взаємоповаги,
толерантності,
Результативність

сприяють

розвитку

діалогових

форм

вмінь

аргументації

взаємодії

при

думок.

формуванні

громадянської позиції майбутнього фахівця в процесі професійної
підготовки в педагогічному коледжі зумовлено дотриманням низки вимог
під час застосування діалогових технологій. Зокрема, при проведенні
лекції-діалогу, диспуту ми пропонуємо звернути увагу на те, що
рівноправ’я викладача й студентів має бути обов’язковою умовою;
розв’язання педагогічних ситуацій повинно відбуватися з особистим
включенням викладача і студентів; у процесі спілкування важливе місце
має бути відведене емоційним проявам; викладач повинен забезпечити
доброзичливу атмосферу на занятті. Дотримання цих вимог призведе до
високого рівня мотивації студентів до навчання й до участі в процесі
формування їхньої громадянської позиції; до свідомого характеру
навчання; підвищення рівня самостійності студентів; реалізації потреби
студентів у суспільному визнанні та в самоактуалізації.
Вагоме значення для розвитку когнітивного компонента громадянської
позиції має технологія розвитку критичного мислення, яка полягає в
проблемній постановці будь-яких навчальних ситуацій і реалізується в
інтерактивних формах взаємодії. Ця технологія сприяє розвитку в студентів
таких мисленнєвих характеристик, як гнучкість та рефлективність мислення;
формуванню уявлень студента про адекватну професійну позицію. Це
забезпечує

самостійність,

творчість,

соціальну

спрямованість

і

об’єктивність мислення студентів, осмисленість інтерпретації отриманої
інформації, якісний аналіз різних поглядів, ефективність вирішення
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проблемних

питань,

аргументацію

власних

тверджень;

формує

самостійність і прагнення до самоствердження. Зважаючи на це,
акцентуємо на значенні представленої технології в інтелектуальному
розвитку майбутнього фахівця, оскільки практика реалізації громадянської
позиції студента педагогічного коледжу буде результативною лише за
умови абсолютної впевненості студента у своїх знаннях і педагогічних
уміннях.
Звернення до категорії педагогічних умінь майбутнього фахівця в
аспекті нашого дослідження зумовлює застосування в процесі професійної
підготовки поряд з технологіями діалогової взаємодії та розвитку критичного
мислення технології моделювання педагогічних ситуацій, оскільки в
процесі реальної практики студенти свої вміння закріплюють, а в процесі
професійної підготовки – лише формують, а ефективність цього процесу
забезпечена саме через моделювання, тому що, створюючи певну проблему,
викладач заохочує студента до швидкого реагування та її розв’язання,
формуючи тим самим особистісні та професійні якості студента, які
допоможуть йому в подальшій соціальній і професійній діяльності.
Педагогічна ситуація як взаємодія між учителем та учнем, а в
нашому випадку – між викладачем та студентом, є чинником ефективного
навчально-виховного впливу на студентів. При моделюванні педагогічних
ситуацій у студентів педагогічного коледжу виникає можливість виходити
за межі чуттєвого відображення зв’язків речей, планування дій, реалізації
їх на практиці, прогнозування результатів. Цьому сприяє створення
ситуацій, які б дозволяли розв’язати проблему вибору педагогічної позиції
майбутнім фахівцем.
Моделювання педагогічних ситуацій у межах нашого дослідження є
засобом розвитку когнітивного компонента громадянської позиції
майбутнього фахівця й випереджального формування його педагогічного
досвіду, оскільки передбачає імітацію окремо виділених компонентів
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педагогічної дійсності з метою акцентування уваги студентів на важливих
поняттях, способах вирішення навчально-професійних проблем, та
формування й зміцнення на цій основі навичок професійно-педагогічної
діяльності, реалізації власної громадянської позиції в ній. Це моделювання
може

реалізовуватися

такими

прийомами: створенням

інциденту,

розв’язанням ситуацій за ролями (імітацією різних типів громадянських
позицій).
У

процесі моделювання

педагогічних

ситуацій

відбувається

багатоаспектний аналіз позицій, які займає педагог у тій чи тій ситуації. Це
зумовлює необхідність застосування прийому бенчмаркінгу – процесу
пошуку

стандартного

або

еталонного,

ефективнішого

за

загальноприйнятий зразка діяльності з метою порівняння з власним і
вдосконалення його шляхом переймання найкращих методів роботи. Він
рівною мірою містить два процеси: оцінювання й зіставлення.
Спираючись на результати досліджень В. Джефрі, Б. Шефера,
С. Такера, К. Забродської, О. Карякіна [81; 95; 218; 222; 226] у галузі
бенчмаркінгу, ми припускаємо, що застосування цього методу в процесі
ФГПМФ дозволить розвинути в студентів педагогічного коледжу
прагнення освоювати й реалізовувати у власній практиці кращі зразки
професійних позицій. Крім того, студенти матимуть можливість оцінювати
й досвід один одного, створюючи ситуації конкуренції та успіху. Отже,
бенчмаркінг забезпечить визначення, розуміння й адаптацію існуючих
прикладів успішної діяльності з реалізації професійних педагогічних
позицій з метою розвитку власної позиції студентів; сприятиме розумінню
майбутніми фахівцям деталей власних процесів управління професійною
позицією; об’єктивному аналізу позицій інших студентів; упровадженню
необхідних змін для власного самовдосконалення.
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Засоби реалізації прийомів бенчмаркінгу в межах дослідження
представлено в спеціально розробленому спецпрактикумі „Бенчмаркінг
громадянської позиції майбутнього фахівця” (див. додаток А.2).
В аспекті реалізації технології моделювання педагогічних ситуацій під
час формування професійної позиції майбутнього вчителя особливого
значення набувають навчально-ділові ігри, які дозволяють спростити прояв
професійної позиції майбутніх учителів у спеціально змодельованих ситуаціях,
як-от:

неорганізованість

і

недисциплінованість

класу,

професійна

некомпетентність, конфлікти з колегами, адміністрацією, батьками, часта
зміна баз практики тощо.
Навчально-ділова гра як спеціально змодельована та педагогічно
організована науково-дослідна, навчально-пізнавальна або професійновиробнича діяльність забезпечує формування соціального й професійного
досвіду особистості, орієнтацію на позитивний і успішний результат та є
найперспективнішим

шляхом

підвищення

ефективності

освітнього

процесу у вищій школі, якості професійної підготовки студентів.
Різновидом навчально-ділових ігор в аспекті нашого дослідження є
фриланс як спосіб самореалізації через добір зручних форм і прийомів
діяльності. Спираючись на позицію Н. Грицькової [65], яка розглядає
фриланс у педагогічному контексті як форму вільного вибору, планування
майбутніми

фахівцями

індивідуальних

часу

професійних

й

видів

діяльності,

досягнень,

засіб

розвиток

реалізації

професійних

компетенцій, ми пропонуємо застосувати в якості навчально-ділової гри з
розвитку громадянської позиції майбутнього фахівця фриланс як
програвання різних типів громадянських позицій майбутньог фахівця в
спеціально змодельованих умовах з метою самоідентифікації власної
громадянськоїї позиції студента. Це дасть змогу формувати в майбутніх
фахівців уявлення про різні громадянські ролі фахівця (на прикладі
програвання життєвих ролей [33]) і типи його громадянських позицій,
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проаналізувати

їхні

переваги

й

недоліки,

обрати

власний

тип

громадянської позиції.
Узагальненню досвіду студентів, отриманого в процесі професійної
підготовки в педагогічному коледжі, сприятиме використання технології
створення методичного портфоліо, що містить зібрані (створені)
студентом педагогічного коледжу методичні матеріали, які він може
використати в процесі педагогічної практики й безпосередньо педагогічної
діяльності (по закінченні педагогічного коледжу).
Портфоліо як певний спосіб накопичення й фіксування чужого та
індивідуального

професійного

досвіду в

період навчання сприяє

подальшому соціальному й професійному самовдосконаленню майбутніх
фахівців. За допомогою методичного портфоліо студент педагогічного
коледжу зможе систематизувати дібрані й створені ним самостійно
навчальні й методичні матеріали; відстежити хід і результати свого
професійного становлення; портфоліо необхідне майбутньому фахівцеві
для аналізу своєї діяльності, систематизувати навчальний і практичний
досвід, який є складником системи його професійних знань, що слугують
основою когнітивного компонента ГПМФ.
Отже, розглянуті технології й методи забезпечують орієнтацію
викладача на суб’єктний досвід студента та постійну рефлексію навчальнопрофесійної діяльності, організацію вільної комунікації, педагогічний супровід
при пошуку засобів реалізації діяльності; спонукають майбутніх фахівців до
самостійної роботи; сприяють виробленню спільної стратегії взаємодії;
активізують

процеси

запам’ятовування

пізнання

навчального

й

уваги

матеріалу,

студентів,

усвідомленість

позитивні емоції, творчі

здібності і, як результат, – активне, нестандартне, діяльнісне та ціннісне
ставлення майбутнього фахівця до навчання й до участі у формуванні
власної громадянської позиції.
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Досліджуючи

проблему

формування

громадянської

позиції

майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки в педагогічному
коледжі через діяльнісну парадигму, ми звернули увагу на те, що в процесі
безпосередньо навчальної діяльності студенти, вирішуючи педагогічні
завдання й ситуації різного характеру, часто діють з позиції „заучування” й
застосовують стандартні прийоми. Зокрема, у ситуаціях моделювання
фрагментів уроків майбутні вчителі не надто вдало реалізовують позицію
школяра, керуючись книжковими стереотипами, і не враховують динаміки
вікових і психологічних особливостей дітей. Це, своєю чергою, сприяє
розвитку неправильної громадянської позиції в студента, який постає в
ролі вчителя. Процес діалогічної взаємодії в таких змодельованих
ситуаціях теж відбувається умовно, бо студентам часто важко передбачити
хід думок дитини шкільного віку й ставити вчителеві „дитячі” питання, так
само непросто й студенту, який постає в ролі педагога, конструювати
процес спілкування на партнерських засадах. Ураховуючи означене, ми
припустили, що становлення й розвиток громадянської позиції студентів
буде відбуватися ефективніше в процесі педагогічної практики, яка
сприятиме розвитку вмінь майбутніх фахівців планувати стратегію й
тактику власної поведінки на уроці на основі попереднього досвіду,
отриманого на заняттях і під час відвідування уроків у школі; осмисленню
вибору певного типу професійної позиції, прийомів, методів і форм роботи
з дітьми на уроці; ефективному застосуванню їх на практиці та здійсненню
на цій основі самоаналізу власної діяльності й позиції в цій діяльності.
При розробці третьої педагогічної умови ФГПМФ – організація
педагогічної практики на основі технології „ДоТРеЗ” (Досвід – Тактика –
Рефлексія – Застосування) з метою розвитку громадянської позиції
майбутнього фахівця як активного суб’єкта соціальної діяльності – ми
спирались на теоретичні засади застосування антропних технологій в
освіті (С. Дмитрієв, Л. Редько, В. Хохлова та ін.) [72; 161; 197]; технологій
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тайм-мененджменту й самомененджменту в діяльності особистості
(М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Н. Лукашевич і ін.) [22; 123; 132; 217;
224; 225]; наукові положення про рефлексивну природу мислення й
свідомості людини [133].
Керуючись

ключовими

положеннями

суб’єктно-діяльнісного

підходу, ми розглядаємо активність і самостійність студента в процесі
професійної підготовки в педагогічному коледжі як ключові умови
формування громадянської позиції майбутнього фахівця, оскільки саме в
процесі діяльності студенти є суб’єктами власного

особистісно-

професійного розвитку. Активне включення майбутніх фахівців у різні
види педагогічної практики (оглядову, проведення виховних годин, пробні
уроки, практика в дитячих оздоровчих таборах, перші дні дитини в школі,
державна практика). Залучення студентів до практики в процесі
формування громадянської позиції майбутнього фахівця дасть змогу
студентам усвідомлено здійснювати саморегуляцію власної діяльності
(ставити цілі діяльності, планувати її, програмувати, аналізувати та
корегувати), дозволить закріпити знання, отримані в процесі навчальної
діяльності, виробити професійно-педагогічні вміння й навички, необхідні
для

утвердження

урахуванням

громадянської

принципів

позиції

активності,

майбутнього

ініціативності,

фахівця

з

самостійності,

діалогічності й творчості у фаховій підготовці фахівців.
Визначаючи ефективні підходи до побудови процесу педагогічної
практики майбутніх фахівців у третій педагогічній умові, ми звернулись до
феномену антропних технологій.
Цікавим для нас є визначення Л. Редько [161], що саме антропні
технології центровані на особистості як на базовій цінності й соціальній та
духовній сутності людини-діяча. Їх застосування дасть ефективні результати у
формуванні ГПМФ, оскільки такі технології становлять структурований
синтез методів організації й проведення обговорень, семінарів, дискусій,
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тренінгів, міні-конференцій тощо з урахуванням можливостей візуалізації цих
процесів технічними чи іншими засобами та обов’язкового рівноправ’я всіх
учасників цих процесів. Такий підхід до формування громадянської позиції
майбутнього фахівця забезпечить діалогічність, творчість цього процесу.
У ракурсі розв’язання проблеми нашого дослідження антропні
технології розглядаємо як системний метод створення, застосування й
визначення всього процесу формування громадянської позиції майбутніх
фахівців на основі врахування технічних і людських (антропологічних) ресурсів
та взаємодії з оптимізації форм професійної підготовки студентів у
педагогічному коледжі. Антропні технології дозволяють активізувати
студентів на заняттях, сприяють розвитку їхньої самостійності й формуванню
ключових компетенцій та здібностей,

важливих для становлення

громадянської позиції майбутніх фахівців.
Різновидом антропних технологій, актуальних для цієї роботи, є
технологія „ДоТРеЗ” (Досвід – Тактика – Рефлексія – Застосування),
науково обґрунтована як засіб удосконалення практичної підго товки
фахівців науковцями Л. Редько та В. Хохловою [161; 197]. Сутність цієї
технології полягає у формуванні досвіду практичної діяльності особистості
шляхом її поетапної реалізації. Технологія „ДоТРеЗ” застосовується при
організації взаємодії в малих групах: група отримує завдання й
обмінюється досвідом з поставленої проблеми, збирає своєрідний „банк
початкових ідей”; співвіднісши поставлену проблему із запропонованими
шляхами її вирішення, група розробляє тактику (знаходить спосіб) її
розв’язання й апробує прийняте рішення на практиці; на етапі рефлексії
група оцінює отриманий результат і шляхи його досягнення, участь та
особистий внесок кожного учасника в результат групової взаємодії; на
етапі застосування

виробляється

усталена стратегія

використання

створеної успішної моделі взаємодії щодо вирішення конкретного
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завдання й завдань, ідентичних їй, у реальних умовах діяльності і (за
потребою) розігрується педагогічна ситуація.
Така тактика є доцільною для нашого дослідження, адже підготовка
студентів до педагогічної практики та її безпосереднє здійснення
становить постійну взаємодію в малих групах, – системах „викладачметодист – студенти”, „майбутній учитель – учні” та ін. У першому
випадку

відбувається

процедура

консультування

студентів

–

їх

безпосередня теоретико-методична підготовка до проведення педагогічної
практики, у другому – процес педагогічної практики в реальних умовах.
У контексті вирішення проблеми формування ГПМФ застосування
технології „ДоТРеЗ” сприяє розвитку педагогічних умінь і навичок через
залучення студентів до різних видів педагогічної практики з метою
формування педагогічного досвіду як підґрунтя реалізації громадянської
позиції майбутнього фахівця в професійній діяльності. Феномен досвіду в
педагогічних дослідженнях визначено як: компонент людської культури;
елемент структури особистості; структурний елемент діяльності; результат
взаємодії людини з навколишньою дійсністю [76; 118; 119; 153]. Процес
формування ГПМФ передбачає наявність у студента педагогічного
досвіду. Педагогічний досвід відрізняється відображенням результатів
педагогічної

практики,

відповідно,

саме

педагогічна

практика

є

платформою для формування професійного досвіду й громадянської
позиції майбутнього фахівця. Формування досвіду педагогічної діяльності
майбутнього фахівця як однієї з основ громадянської позиції передбачає
розширення й розвиток вже існуючого попереднього досвіду, активізацію
саморозвитку

професійної

діяльності

та

громадянської

позиції

майбутнього фахівця, стимулювання до самовдосконалення.
Нам імпонує позиція Л. Редько, яка пропонує алгоритм реалізації
технології „ДоТРеЗ”, що є актуальним для нашого дослідження з
формування досвіду майбутніх фахівців з розвитку громадянської позиції:
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І етап – ознайомлювальний („досвід”) – студенти спільно з
викладачем-методистом здійснюють спостереження за професійною
діяльністю досвідчених педагогів на етапі оглядової практики в школах
міста; аналізують типи побачених громадянських позицій; зіставляють їх;
на заняттях з професійно зорієнтованих дисциплін моделюють фрагменти
уроків і педагогічні ситуації,

у яких реалізують побачені типи

громадянських позицій, визначають їхні переваги й недоліки – так
формується первинний досвід студентів щодо способів реалізації
громадянської позиції в соціальній

діяльності та відбувається процес

самовизначення й вибору студентом громадянської позиції певного типу.
ІІ етап – стратегія („тактика”) – студенти спільно з викладачемметодистом розробляють конспект уроку (виховного заняття) за обраною
тематикою й добирають такі форми й методи його проведення, які б
відповідали особливостям реалізації студентом громадянської позиції
певного типу.
ІІІ етап – осмислення („рефлексія”) – по закінченні уроку студенти
оцінюють отриманий результат, обрану тактику проведення уроку, ступінь
участі кожного в педагогічній взаємодії шляхом самоаналізу, групового
аналізу та зіставлення їхніх результатів, роблять відповідні висновки.
Як стверджує С. Кашлєв, рефлексія забезпечує вироблення вмінь,
спрямованих на осмислення власної діяльності [96]. Актуальним на цьому
етапі буде застосування рефлексивних технологій з метою забезпечення
постійної фіксації студентами стану свого професійного розвитку та
саморозвитку, професійної поведінки й громадянської позиції в цій
поведінці.

Саме застосування

рефлексивних технік

у формуванні

соціального досвіду й громадянської позиції майбутнього фахівця як
фундаменту

освітнього

процесу

дозволить

визначити

ефективні

міжсуб’єктні взаємини в системах „викладач – студент” та „вчитель –
учень”, допоможе усвідомити студентові своє професійне „Я”.
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Рефлексивними техніками, доцільними в аспекті нашої роботи, є
такі рефлексивні методи й прийоми, як „рефлексивне коло”, „ключове
слово”, „анкета-газета”, „рефлексивний ринг”, „метод ціннісної рефлексії”.
Ці прийоми передбачають обґрунтування студентами власних думок щодо
того, з чим у них асоціюються такі поняття, як: „позиція особистості”,
„громадянська

позиція”,

„соціальна

позиція”

тощо,

дозволяють

висловлювати оцінки й враження у вигляді малюнків, карикатур,
віршованих рядків, запитань, побажань тощо, передбачають виклик
студента в центр рефлексивного кола з метою відповіді на питання про
його емоційний стан, мотиви діяльності, стан знань, причини станів і
оцінки дій щодо різних питань, сприяють осмисленню власного
внутрішнього світу й здатності здійснювати аналіз власних дій і вчинків.
Усі перераховані вище методи рефлексії стимулюють усвідомлення
студентами власної стратегії поведінки щодо педагогічного процесу та
його учасників, а також – осмислення своєї громадянської позиції в цій
стратегії.
Отже, завдяки використанню ефективних рефлексивних технік і
прийомів на етапі рефлексії студенти осмислюють отриманий результат,
обрану тактику проведення уроку, ступінь участі кожного в педагогічній
взаємодії шляхом самоаналізу, групового аналізу та зіставлення їх
результатів.
ІV етап – практично-діяльнісний („застосування”) – якщо тактика
проведення уроку (підхід до побудови викладу змісту матеріалу, дібрані
методи й прийоми роботи з дітьми, форма проведення заняття, тип
громадянської позиції, стратегія її реалізації) виявились ефективними для
конкретного навчального предмета й для дітей конкретного віку, то
результат зберігся у вигляді розробки уроку в загальній методичній
скарбничці бібліотеки педагогічного коледжу, щоб студенти інших підгруп
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(на практиці студенти часто діляться на підгрупи) і груп могли спиратись
на досвід своїх попередників.
Отже, побудова педагогічної практики за принципом „ДоТРеЗ” дасть
майбутнім фахівцям можливість отримувати практичний досвід на
діалогічних засадах і розвивати та зміцнювати на цій основі власну
громадянську позицію.

2.2.

Модель

реалізації

педагогічних

умов

формування

громадянської позиції майбутнього фахівця в процесі професійної
підготовки в педагогічному коледжі
Розроблені педагогічні умови формування громадянської позиції
майбутнього фахівця впроваджено в процес професійної підготовки
педагогічного

коледжу.

Для

зручності визначення

зав’язків

між

елементами цього процесу, його розгляду до реалізації на практиці з метою
попереднього виявлення негативних боків та своєчасного пошуку методів
їх усунення ми розробили модель ФГПМФ (див. додаток Г.1).
Моделювання в педагогіці дозволяє конструювати концептуальнометодичні об’єкти, у яких комплексно можуть бути репрезентовані як
актуальні, реальні, так і потенційні, можливі явища.
Розглядаючи процес професійної підготовки у педагогічному
коледжі як послідовну зміну явищ, станів у розвитку та як сукупність
послідовних дій для досягнення результатів, необхідно виявити його
суб’єкти, їх взаємозв’язок, результати діяльності та етапи протікання. Для
цього необхідно дослідити та описати структурні компоненти, які
складають процес формування ГПМФ; функціонування, взаємозв’язок та
взаємовплив цих компонентів у системі процесу ФГПМФ.
Моделювання процесу формування в студентів ГПМФ припускає
побудову системи, яка функціонує аналогічно досліджуваному процесу,
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що відповідає наступним умовам: між моделлю та оригіналом є відносини
подібності; модель в процесі наукового пізнання заміщує досліджуваний
об’єкт; вивчення моделі дозволяє одержати інформацію про оригінал.
Модель процесу ФГПМФ будується нами на ідеях системного,
аксіологічного,

особистісно

зорієнтованого,

компетентнісного,

діяльнісного та суб’єктного підходів.
Цінність для теоретичних основ нашого дослідження становлять
погляди Н. Кузьміної, яка описує педагогічну систему як взаємодію
структурних (суб’єкт та об’єкт педагогічного впливу; предмет їх спільної
діяльності;

цілі

проектувальний;

навчання;)

та

функціональних

(дослідницький;

конструктивний;

комунікативний;

організаторський

компоненти;) елементів; як структуру і зміст навчально-виховного
процесу, що її складає [108].
Таким чином, будь-який педагогічний процес слід розглядати як
систему, яка складається із взаємопов’язанаих компонентів. Модель як
цілісне

утворення,

що

базується

на системному підході,

також

характеризується структурністю. ІІ центральним компонентом є мета, яка
визначає конкретний орієнтир дій, компоненти діяльності (процес,
предмет, умови та засоби), і найбільше – продукт діяльності, її кінцевий
результат.
Модель процесу формування досліджуваного феномена передбачає
опис його закономірностей, механізмів динаміки розвитку. Побудова такої
моделі вимагає виконання ряду кроків: урахування психологічних,
соціальних та вікових особливостей конкретного вікового періоду, в
нашому випадку – студентського, які суттєво впливають на становлення
особистісних цінностей і ціннісних ставлень особистості; виділення стадій
та механізмів (рівнів, етапів) розвитку досліджуваного феномена, що
забезпечують саморух процесу; розгляд пропонованої моделі як схеми

75

цілісного

педагогічного

процесу з

конкретною метою, засобами

педагогічного впливу та прогнозованими результатами.
При розробці моделі формування громадянської позиції майбутнього
фахівця ми враховувати змістовний і процесуальний аспекти цього
процесу:

змістовний

аспект

формування

громадянської

позиції

майбутнього фахівця пов’язаний з освоєнням педагогічних знань і кращих
педагогічних практик, орієнтацією їх на соціальну значимість, а
процесуальний – із утіленням цих знань і практичних умінь у власній
професійній позиції, яка реалізується в педагогічній діяльності.
Моделювання
аксіологічного,

процесу

особистісно

формування

ГПМФ

зорієнтованого,

у

контексті

компетентнісного,

діяльнісного та суб’єктного підходів дозволяє розглядати студента як
активного учасника, суб’єкта діяльності, який, формуючись у діяльності та
у спілкуванні з іншими людьми, визначає її характер. У центрі професійної
підготовки перебуває майбутній фахівець як особистість і вся освіта
будується з обліком його минулого досвіду особистісних рис (І. Зимня)
[87; 88].
Індивідуальний суб’єктний досвід студента являє собою джерело
самопізнання й професійного самовизначення. З позицій цього досвіду
визначається особистісна і професійно-педагогічна спрямованість, яка
забезпечує прийняття норм педагогічної дійсності, інтеріоризує її в
індивідуальне бачення навколишнього світу і приводить до формування
ГПМФ.
Створення моделі ФГПМФ базувалось на таких концептуальних
ідеях:
1. Ключовим суб’єктом педагогічного процесу є майбутній фахівець.
Педагогічна діяльність спрямовується на його розвиток.
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2. Студент педагогічного коледжу є особистістю зі сформованими
індивідуальними рисами і суб’єктними властивостями, серед яких
виокремлюється ГПМФ.
3. У процесі професійної підготовки формуються характерні
особливості ГПМФ, які виявляються в особистісних якостях студента.
4. ГПМФ формується у процесі пофесійної підготовки. Таким чином,
особистість студента постійно знаходиться у соціально-професійному
середовищі, в якому вона постійно підпорядковується суспільним та
педагогічним впливам у всіх сферах навчально-професійної діяльності. В
окремих випадках вони спеціально задаються параметрами та умовами.
Спеціально організовані впливи відповідають професійно-педагогічним
вимогам і найбільш сприяють ФППМВ.
5. Для процесу ФГПМФ студента педагогічного коледжу характерна
поетапність.
6. Наповнення процесу професійної підготовки комплексом освітніх
форм, методів і засобів, спрямованих на ФГПМФ, підвищить його
ефективність. Вибір форм організації процесу професійної підготовки у
педагогічному коледжі, та процес ФГПМФ, залежить, перш за все, від
поступовості навчально-виховної діяльності.
7. Система педагогічних впливів на студента передбачає проміжні
результати, які формуються в підсумковий результат. Послідовність
організаційних засобів формування ГПМФ забезпечить певний рівень її
сформованості.
Модель формування ГПМФ в процесі професійної підготовки
педагогічного коледжу розуміється нами як динамічна педагогічна
система, спрямована на формування професійної позиції майбутнього
фахівця на основі наукового обґрунтування комплексу педагогічних умов
її реалізації.
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Модель формування ГПМФ відображує перспективи, мету й засоби
розвитку оригіналу цього процесу, його прогресивної зміни. Вона дозволяє
виявити: педагогічні умови, що детермінують цей процес; його структурні
компоненти (цільовий, концептуальний, змістовний, процесуальний і
критеріально-оцінний); функції (світоглядну, мотиваційну, професійної
соціалізації, самоідентифікації, рефлексивну, діяльнісно-перетворювальну,
мобілізаційну, регулятивну, функцію самопрезентації.), які визначають мету,
принципи, зміст професійної підготовки студентів педагогічного коледжу
на кожному етапі навчання; комплекс форм, методів і засобів організації
професійної підготовки, що забезпечують формування необхідного рівня
ГПМФ.
Сконструйована нами структурно-функціональна модель ФГПМФ в
процесі професійної підготовки в педагогічному коледжі включає п’ять
блоків: цільовий та концептуальний, які містять ідею, ціль і завдання
діяльності; змістовний і процесуальний – зміст, алгоритм, основні форми і
напрямки

роботи,

критеріально-оцінний

–

критерії

і

показники

результативності даного процесу. Відображення цих блоків у моделі
дозволяє отримати інформацію про

структурну,

функціональну і

процесуальну сторони процесу ФГПМФ і сформувати цілісне уявлення
про цей складний психолого-педагогічний феномен.
Цільовий та концептуальний блоки представленої моделі являють
собою центральний конструкт її цілепокладання та відображають мету,
сучасну освітню парадигму, методологічні підходи й принципи побудови
моделі. Ці блоки становлять теоретичне підґрунтя формування громадянської
позиції майбутнього фахівця. Ключовим параметром моделі процесу
громадянської позиції майбутнього фахівця в умовах професійної
підготовки у педагогічному коледжі є мета, яка спрямована на конкретний
результат – перехід на більш високий рівень громадянської позиції.
Взаємозумовленість мети і результату представленої моделі забезпечується
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системністю функціонування і реалізації етапів процесу формування
громадянської позиції студентів педагогічного коледжу в умовах професійної
підготовки, доцільністю обраних методів і форм роботи по розвитку кожного
компонента громадянської позиції майбутнього фахівця як елемента цілісної
єдності,

ефективністю

засобів

моніторингу

рівнів

сформованості

досліджуваного явища як підґрунтя для прогнозування і планування
подальшої діяльності по формуванню громадянської позиції майбутнього
фахівця.
У цільовому та концептуальному блоках моделі формування
громадянської позиції майбутнього фахівця в процесі фахової підготовки в
педагогічному коледжі закладені відповідні особистісно зорієнтованій освітній
парадигмі фундаментальні методологічні підходи, завдяки яким реалізація
цього процесу стає можливою.
Складовими цільового та концептуального блоку моделі ФГПМФ
виступають функції цього феномену.
Метою професійної діяльності викладачів педагогічного коледжу, є
спрямування на реалізацію цілей процесу ФГПМФ, що передбачає:
– забезпечення студентів інформацією про соціальну й громадську
діяльність майбутнього фахівця, його професію і позицію в цій професії, її
структурні компоненти, особливості прояву та засоби розвитку;
– включення відповідного контексту в зміст дисциплін професійної
підготовки, як у процесі навчальної діяльності, так і в процесі педагогічної
практики;
– застосування активних методів навчання, адекватних цілям і
етапам формування ГПМФ у студентів педагогічного коледжу;
– розвиток суб’єктної активності особистості студента, що вимагає
від нього особистісної участі в становленні себе як майбутнього фахівця,
розвитку громадянської самосвідомості;
– урахування

ключових положень особистісно зорієнтованих,
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антропних

технологій,

засобів

коучингу

й

модерації,

прийомів

тайммененджменту і самомененджменту, сучасних рефлексивних технік з
метою стимулювання особистісних досягнень студентів у процесі
професійної підготовки та підвищення значимості ставлень майбутнього
фахівця до своїх досягнень у діяльності;
– створення проблемних педагогічних ситуацій й стимулювання
рефлексії при їх моделюванні й вирішенні в навчально-виховному процесі,
що сприяє розвитку особистості й дозволяє ставати суб’єктом власної
діяльності;
– реалізацію індивідуальної стратегії розвитку громадянської позиції
майбутнього фахівця, що спирається на рівні розвитку суб’єктних і
особистісних характеристик студентів.
Змістовний і процесуальний блоки моделі формування ГПМФ
презентують зміст і етапи цього процесу в професійній підготовці,
механізм

реалізації

педагогічних

умов,

які включають

комплекс

дидактичних форм, методів, засобів і технологій навчання, що дозволяють
одержати відповідний результат.
Ці блоки деталізують процес розвитку кожного компонента
громадянської позиції майбутнього фахівця, який спирається на існуючий
життєвий досвід студентської молоді, її мотивацію до громадянської й
соціальної діяльності (інтереси до професії, до соціального життя, мотиви
захопленості спілкуванням і ін.); важливі професійно значущі соціальні
якості (товариськість, доброзичливість, повага до оточуючих, тактовність,
ініціативність

й

ін.);

здібності

особистості

(комунікабельність,

толерантність, креативність й ін.).
У змістовному та процесуальному блоках моделі формування ГПМФ
чітко простежуються:
1. Аспекти формування ГПМФ через розвиток когнітивної та
ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента, системно-діяльний
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характер

процесу

ФГППМФ,

самоорганізація

й

самоврядування;

включення в зміст фахової підготовки системних, логічно вибудуваних
наукових знань, як загальнокультурного, так і спеціального, професійно
характеру з метою формування уявлень про ГПМФ.
2. Мотивація пізнавальної діяльності студентів, спрямована на
пошук і освоєння нової інформації про соціальну, громадську діяльність,
громадянську позицію фахівця у цій діяльності; вимоги, що висуваються
до особистості професіонала, розвиток професійно-позиційних інтересів,
що сприяють розвитку професійної самосвідомості майбутнього фахівця і
його конкурентноспроможності на сучасному ринку праці. Мотивація
пізнавальної діяльності студентів реалізується через комплекси методів і
форм організації процесу професійної підготовки, спрямованого на
формування ГПМФ.
Змістовний та процесуальний блоки моделі ФГПМФ поетапно
розкривають зміст професійної підготовки педагогічного коледжу,
спрямований на формування громадянської позиції студентів.
Термін „підготовка” визначається у науковій літературі як процес
навчання; формування необхідних знань для будь-чого; як запас знань,
отриманий будь-ким – як процес і результат навчання [175; 190; 192].
Відповідно професійну підготовку майбутнього фахівця у педагогічному
коледжі розумітимемо як професійну підготовку, що ґрунтується на
засадах фундаментальної освіти, а формування громадянської позиції
майбутнього фахівця в умовах професійної підготовки у педагогічному
коледжі як цілеспрямований і чітко структурований процес, який дозволить
забезпечити

наукову обумовленість

навчальних планів і програм

професійної підготовки майбутніх фахівців, сучасність і гнучкість методів
та засобів навчально-виховної роботи, інтеграцію навчального процесу і
виховної роботи в простір гуманізму, компетентності та суб’єктності.
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Професійна підготовка майбутнього фахівця являє собою процес,
який:
1. Не

визначається

притаманне

прагнення

часовими

межами,

розвиватись

оскільки

професійно,

особистості

культурно

й

інтелектуально;
2. Дає можливість студентові продовжувати удосконалюватись в
самоосвіті і післяосвітній педагогічній діяльності;
3. Сприяє формуванню у майбутніх фахівців нових соціальних,
громадянських

і

професійних

компетенцій,

що

диктуються

швидкозмінними освітніми вимогами.
Важливими передумовами необхідності пошуку якісно нових
підходів до організації процесу професійної підготовки у педагогічному
коледжі,

здатної

забезпечити

формування

громадянської

позиції

майбутнього фахівця, виступають сучасні вимоги системи вищої освіти до
майбутніх фахівців. Ці вимоги продиктовані швидкою трансформацією
суспільства й життя в інформаційний простір, де суб’єктні якості й
мобільність, здатність швидко орієнтуватись у складних ситуаціях і
творчість, неординарність і гнучкість мислення виступають на перший
план.
При якісно новому підході до організації та реструктуризації
процесу професійної підготовки майбутнього фахівця в педагогічному
коледжі необхідно враховувати такі чинники, як умови малого міста,
наявність розгалуженої системи соціального партнерства, особистісні та
індивідуальні

особливості

студентів

конкретного

педагогічного

навчального закладу (коледжу): їхні інтереси, наявність або відсутність у
них позитивного суб’єктного досвіду участі в соціально корисній
діяльності, рівень їх соціалізації та соціальної адаптації й ін. Зважаючи на
це, професійну підготовку майбутніх фахівців у педагогічному коледжі
можна розглядати як невід’ємний складник професійної освіти майбутніх
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фахівців, що ґрунтується на глибоких знаннях спеціальних, психологопедагогічних дисциплін, здатності відповідати сучасним освітнім вимогам.
У змістовному та процесуальному блоках моделі формування ГПМФ
розкривається загальнонауковий, загальнопрофесійний та фаховий освітні
потенціали підготовки майбутнього фахівця; передбачається оволодіння
нормами, цінностями, професійними знаннями, які отримують студенти в
процесі навчально-пізнавальної та навчально-практичної діяльності;
поєднуються методики, що регламентують форми організації, методи,
засоби та технології формування в майбутніх фахівців ГПМФ –
моделювання та вирішення проблемних педагогічних ситуацій, участь у
коуч-сесіях та модеративних семінарах з тематики розкриття феномену
громадянської позиції, побудова процесу педагогічної практики на засадах
антропних технологій.
Дидактичне і методичне забезпечення змодельованого процесу
формування ГПМФ полягає в розробці спецкурсу „Громадянська позиція
майбутнього фахівця” і спецпрактикуму „Бенчмаркінг громадянської
позиції майбутнього фахівця”, що дозволило:
– удосконалити процес професійної підготовки шляхом включення
педагогічних умов ФГПМФ і забезпечити усвідомлення і прийняття
студентами мети громадської й професійної діяльності;
– формувати

уявлення

про

професію,

професійний

ідеал,

громадянську позицію в цій професії та особливості її проектування;
– розвивати ціннісне ставлення до професійної діяльності та вміння
компетентного вирішення професійних завдань;
– розвивати професійні вміння та здібності;
– сприяти удосконаленню механізмів

рефлексивної діяльності

студентів.
Процес ФГПМФ – соціальне зростання, становлення особистості
студента від висхідного рівня його потенційних даних (особистісних
83

соціальних і професійно значимих якостей, комплексу знань, умінь і
навичок), уявлень про ГПМФ до чітко сформованого позитивного образу
„Я” і уявлень про громадянську позицію як самостійний науковий
феномен.
Досліджені в попередніх параграфах зміст, сутність і структура
громадянської позиції майбутнього фахівця передбачають поетапне
включення студентів у процес професійної підготовки, відповідно,
ФГПМФ здійснюється поступово в ході цілеспрямованого процесу
професійної підготовки.
Етапи професійної підготовки майбутніх фахівців мають відповідати
цілям і змісту професійної діяльності, логіці й особливостям процесу
навчання, які обумовлюють діяльність студентів:
перший – пропедевтичний – обумовлений традиційною
навчальною діяльністю;
другий – пізнавально-дійовий – головне місце приділяється
практичній діяльності, розвитку індивідуальних рис, реалізації здібностей
студентів;
третій – особистісно-рефлексивний – самоаналізу, рефлексії,
придбанню досвіду професійної діяльності.
На пропедевтичному етапі студент виступає об’єктом одержуваної
інформації й проявляє до неї суб’єктивне ставлення, зумовлене життєвим
досвідом, світоглядними орієнтирами, індивідуальною системою життєвих
цінностей, що виражається у розширенні уявлень про ГПМФ.
Процес професійної підготовки спрямований на формування базової
основи для розвитку ГПМФ: знань про громадянську позицію й вимоги до
неї; особистість професіонала; індивідуальні стратегії розвитку ГПМФ, її
типи; умінь постановки цілей соціального розвитку та визначення шляхів
їх досягнення; про соціальні ролі, про суспільні вимоги до сучасного
фахівця.
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На пізнавально-дійовому етапі створюються педагогічні умови для
розвитку громадянської позиції студента; систематизації, коректування й
поглиблення знань про засоби формування ГПМФ, що припускає:
формування позитивного ставлення до соціального становлення й до
ГПМФ; конкретизацію й деталізацію її образу; знайомство з основами
формування громадянської позиції, бенчмаркінг громадянської позиції
студентів за визначеним алгоритмом розвитку й апробації ГПМФ (див.
додаток А2); коуч-сесії за моделлю GROW; актуалізацію функціонування в
студента

процесів

самовиховання,

самоосвіти,

самоорганізації,

самореалізації й самопізнання. На цьому етапі професійної підготовки
студенти включені у активну навчальну діяльність, яка визначається її
цілями і змістом.
На особистісно-рефлексивному етапі студент формує внутрішню
позицію, перебуває в ситуації прийняття самостійного рішення, стає
здатним до усвідомленого самоаналізу власних дій.
Особистісно-рефлексивний етап спрямований на осмислення досвіду
соціально-професійної діяльності, прояв потреби в побудові майбутньої
громадянської позиції, професійному саморозвитку й самовдосконаленні,
що актуалізує навчально-професійну і практичну діяльність студентів, яка
реалізується в ході проходження педагогічної практики.
Професійна підготовка на цьому етапі включає:
1.

Практикування й закріплення на практиці в умовах реальної

професійної діяльності різних типів ГПМФ.
2.

Поглиблення знань про можливості реалізації громадянської

позиції у соціально-професійній діяльності.
3.

Розвиток безпосередніх навичок і вмінь реалізації ГПМФ. Цей

етап реалізується паралельно з першим і другим етапами. Його мета –
навчити студентів самостійно оцінювати рівень сформованості ГПМФ,
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аналізувати отримані результати й розробляти рекомендації з подальшого
розвитку й саморозвитку.
Пізнавально-дійовий

етап

ФГПМФ

відбиває

теоретичний

і

практичний аспекти процесу професійної підготовки.
Комплекс методів навчання визначається цілями й змістом кожного
етапу процесу ФГПМФ і містить, крім традиційних, методи активного
навчання, з інтерактивні методи (імітаційно-рольове моделювання, ділові
ігри, діалогічні методи, рефлексивні техніки, технологію портфоліо тощо).
Кожний із цих методів має свій контекст, що відтворюється, рівень
активності учасників і обумовленість рівня проблемності залежно від
етапу навчання.
Так, на першому етапі навчання, поряд із традиційними методами,
використовуються нестандартні методи навчання, які полягають у:
органічному поєднанні зовнішнього педагогічного впливу на
розвиток громадянської позиції майбутнього фахівцяі саморозвитку
позиції самими студентами шляхом самотренувань, засобами спілкування;
навчальних бесідах, модеративних семінарах, брейнрайтингах,
коучингових заняттях;
зверненні до

антропних технологій, технік і прийомів

таймменеджменту і самоменеджменту в педагогічній діяльності.
Комплекс засобів навчання передбачає використання сучасних
підручників, навчально-методичних посібників з дисциплін професійної
підготовки, дидактичних матеріалів, інформаційних засобів навчання.
Реалізація активної взаємодії викладачів і студентів у процесі
організації індивідуальної, індивідуально-групової, групової й колективної
роботи в умовах співробітництва, побудованих на позиціях суб’єктсуб’єктних відносин дозволяє формувати додаткову мотивацію до
освоєння професійно-значимої інформації й її творчого здійснення в
практичній діяльності.
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Тому, важливим структурним елементом моделі є комплекс форм
процесу професійної підготовки, які визначаються видами діяльності
організованими на етапах навчання.
Формами організації діяльності студентів є:
на першому етапі – традиційна навчальна діяльність (лекції,
практичні заняття й семінари);
на другому етапі – активна пізнавальна і практична діяльність,
що реалізується в ділових іграх, спецкурсі, спецпрактикумі, моделюванні
педагогічних ситуацій тощо;
на третьому етапі – навчально-професійна діяльність, що
втілюється в педагогічній практиці.
Критеріально-оцінний блок моделі передбачає цілеспрямованість і
системність оцінювання рівня сформованості ГПМФ. Це забезпечується
відповідною критеріально-рівневою базою з метою діагностики, оцінки й
прогнозування результатів формування ГПМФ.
Діагностика здійснюється на всіх етапах професійної підготовки,
припускає контроль і корекцію процесу ФГПМФ, що сприяє високій
результативності цього процесу.
Оцінка й прогнозування полягає в порівнянні отриманих результатів
з передбачуваними, співвіднесенні цих результатів з відповідними
критеріями, проектуванні перспектив подальшого розвитку ГПМФ, які
передбачають незавершеність моделювання через відсутність можливості
максимально точно спрогнозувати кінцевий розвиток усіх елементів
процесу формування ГПМФ.
Критеріально-оцінний блок представлено сукупністю методик,
методів, способів діагностики, які сприяють якісному моніторингу рівня
сформованості професійної позиції студентів педагогічного коледжу. Його
результатом є розуміння майбутнім фахівцем наявності ГПМФ; бажання
реалізувати її в соціальній і професійній діяльності.
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Представлена модель дозволяє:
умотивовувати студентів до ФГПМФ;
контролювати рівень ефективності ФГПМФ;
конкретизувати вимоги професії до особистості майбутнього
фахівця й усвідомити студентами значення громадянської позиції для
успішної діяльності;
підвищити рівень самостійності студентів;
спостерігати вплив педагогічних умов ФГПМФ на якість
процесу професійної підготовки в педагогічному коледжі.
Процес професійної підготовки, побудований на основі розробленої
моделі, дозволяє досягти бажаного результату: сформувати в студентів
педагогічного коледжу громадянську позицію.
Таким чином, розроблена модель представляє сукупність зв’язаних
компонентів, що становлять певну цілісну систему і виконують
багатофункціональне призначення. Виділення блоків у моделі дозволило
розбити її на компоненти, які забезпечують більш чітке уявлення про
цілеспрямований процес ФГПМФ, а також про структурний взаємозв’язок
його основних складників, а саме: фундаментальних цілей фахової
підготовки; змісту навчальних програм; комплексу методів, форм, засобів
освіти.
Визначені нами педагогічні умови формування ГПМФ у процесі
професійної підготовки в педагогічному коледжі дозволяють здійснювати
ефективний вплив на розвиток ціннісних ставлень студентів до обраної
професії, умотивованість вибору громадянських позицій; трансформують
розвиток суспільства і держави у сферу особистісних цінностей
майбутнього фахівця. Організація навчально-виховного процесу в таких
умовах дасть можливість формування активного фахівця, здатного до
самоосвіти, творчості, самовдосконалення й постійного розвитку власної
громадянської позиції як підґрунтя формування патріотизму.
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2.3. Студентські молодіжні рухи й фестивалі як осередок
формування громадянської позиції – основи патріотизму сучасної
молодої людини
Поступальний розвиток сучасного суспільства вирішальною мірою
пов’язується з молоддю. Апріорною умовою утвердження демократичного
устрою є належний рівень організації молодіжного руху в системі
суспільства. Світова практика й вітчизняний досвід свідчать, що в житті
країни, особливо в переломні моменти її історії, провідну роль відіграє
молода генерація. За умов посилення соціальної активності молоді,
потрібно все більше уваги приділяти цьому явищу. Універсалізм молоді
проявляється в тому, що вона включена в різні стратифікаційні прошарки –
соціально-професійні, територіальні, політичні, сімейно-побутові.
Студентська

молодь

завжди

була

в

авангарді

соціальних

перетворень, нерідко ставала їх рушійною силою. Відповідно, підготовка
висококваліфікованих фахівців з вищою освітою в педагогічному вищому
навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації нерозривно пов’язана з
необхідністю чіткої, науково обґрунтованої організації їх робочого часу та
дозвілля, адже суспільство зацікавлене в повній реалізації молоддю
соціальних і професійних функцій. Це зумовлює необхідність здійснення
аналізу впливу на розвиток громадянської позиції майбутнього фахівця
студентських

молодіжних

Відокремленого

підрозділу

рухів

(на

прикладі досвіду

,,Лисичанський

діяльності

педагогічний

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”).
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коледж

2.3.1. Творча майстерня трудового відділення Лисичанського
педагогічного коледжу (з історії становлення фестивалю повітряних
зміїв „Мирне небо Донбасу”)
Викладач – організатор
пізнавальної діяльності
студента.
Діяльність педагога має бути врівноважена, повинна приносити
задоволення. Використовуючи інноваційні технології в навчанні, викладач
не повинен забувати про власну індивідуальність і підходити до роботи
творчо. Ми часто орієнтуємося на європейські стандарти освіти: звідти
прийшло

віяння

компетентного

новаторства,
фахівця

із

вимоги до підготовки професійно-

застосуванням

індивідуальних

методів

викладання, котрі б могли розвинути практичне мислення у вихованців.
Одним із показників професійного рівня розвитку педагога є рівень
педагогічної етики. Саме він дає можливість визначити, наскільки
особистість готова до професійної діяльності.
Викладач, передаючи досвід наступним поколінням, у першу чергу
повинен сам досягнути відповідного рівня розвитку. Оволодіння
відповідним рівнем розвитку професійної педагогічної етики дає
можливість сформулювати такі поняття, як педагогічний обов’язок, честь
та гідність, благородність, відповідальність перед суспільством. Ці поняття
не прописані в Конституції України чи в посадових обов’язках, але вони
викарбувані в підсвідомості педагога. Якщо людина гідна своєї справи,
вона за жодних умов не переступить це табу, оскільки для неї моральний,
професійний, етичний обов’язок понад усе.
Якщо ж говорити про діяльність педагога вищої школи, то важливо
відмітити, що етичні проблеми педагогічної діяльності у вищій школі
різняться. Педагог працює зі студентами, а це певною мірою сформовані
особисті, які знають, чим хочуть займатися в житті надалі. Роль викладача
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в навчальному процесі полягає в підготовці гідного фахівця, котрий зможе
втілити на практиці здобуті знання. Стосунки між викладачем і студентом
будуються більш демократичні, педагог є керівником навчального процесу
або ж консультантом. Етичні проблеми, з якими може зіткнутися викладач
у педагогічній діяльності, – це розходження думок, у такому випадку
дискусія ведеться на гідному рівні, із повагою до думки студента, його
особистості, незважаючи на товариські стосунки з викладачами. Педагог
вищої школи має шукати й утілювати в життя нові методи викладання,
віднаходити цікаві, не вивчені напрями в тій чи іншій дисципліні, аби
якомога більше надати інформації студентам, щоб вони в подальшому
самостійно продовжували вивчати цікаві факти.
У чому полягають особливості формування та розвитку творчої
активності студентів?
По-перше, практика демонструє, що досягнений рівень педагогічної
діяльності недостатній для повноцінного вирішення цієї проблеми. Ще й
досі випускаються спеціалісти з низьким фаховим потенціалом, тобто
люди некреативні, а іноді просто не підготовлені до роботи в сучасних
динамічних виробничих та соціальних умовах.
По-друге, змінюються критерії оцінки здібностей спеціаліста.
Професійна компетентність, ерудованість були й залишаються суттєвими
професійними якостями спеціаліста, але в умовах прискорення науковотехнічного прогресу та ускладнених інформаційних процесів цього вже
замало. Актуальні виховання й самовиховання високої методологічної
культури мислення, уміння орієнтуватися не лише в потоках професійної
та ідейно-політичної інформації, але й правильно її обробляти, вміти
самостійно набувати нові знання.
По-третє,

для

сучасного

підходу до проблеми суттєвим є

перенесення акценту на самостійність та відповідальність студента, на
формування творчої активності сучасної молоді, бо нерідко студент
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залишається об’єктом, хоча має бути суб’єктом протягом усього періоду
фахового становлення.
По-четверте, формування й розвиток творчої активності студентів
потребують творчої самовіддачі від викладача, примноження та розвиток
його

потенціалу,

якісних

перетворень

у

професійній

діяльності.

Найголовнішою є здатність викладача бути організатором пізнавальної
діяльності студента, керівником його соціального й духовного розвитку,
що охоплює й викладання основ наук, і організацію науково-дослідної
діяльності студентів.
Зазвичай творчу активність студентів пов’язують з їх пізнавальною й
суспільно-політичною діяльністю. Більшість досліджень з цієї проблеми
присвячено факторам, засобам, методам розвитку пізнавальної активності,
наукової творчості, суспільної активності студентів і формам їхніх проявів.
Однак аналіз творчої активності студентів, як і будь-якої людини, потрібно
починати з проблеми життєвої позиції. Важлива розвиненість усього
комплексу особистості, її соціальної спрямованості. Цей комплекс
інтегрально виявляється в життєвій позиції, тобто в діяльному характері і
спрямованості суспільних відносин особистості, у соціально-моральному
змісті її ціннісних орієнтацій, у їхніх світоглядних основах. А специфіку
життєвої позиції особистості визначають мотиви діяльності, рівень
активності й найголовніше – спрямованість. Життєва позиція додає
визначений соціальний і особистісний зміст тому, як і з якою
ефективністю індивід використовує свої здібності, знання й уміння.
Життєва позиція може бути активною й пасивною, конструктивною й
деструктивною щодо суспільних цінностей, явищ і проблем, негативною й
позитивною,

егоїстичною

й

колективістською,

гуманістичною

й

функціональною, моральною й аморальною тощо.
Завдання

педагогічних

і

студентських

організацій,

органів

самоврядування насамперед і полягає в тому, щоб сформувати, зміцнити
92

активну життєву позицію відповідно до потреб розвитку нашого
суспільства. При цьому мова йде не просто про позиції фахівця, а про
позиції

громадянина,

активного

члена

суспільства.

Розвиненість

професійних аспектів життєвої позиції спеціаліста не може компенсувати
нерозвиненість

інших

його

соціальних

компонентів

(наприклад,

моральних) і навпаки. Відрив професійного від морального згубний. Але й
протиставлення
підготовки

морального професійному псує зміст повноцінної

фахівців.

Тому

цілісний,

гармонійний

розвиток

усіх

професійних, моральних, ідейно-політичних, естетичних, поведінкових
аспектів і компонентів життєвої позиції людини з вищою освітою є, на наш
погляд, основною ланкою в комплексі проблем формування й розвитку
активності студентів. Складність і багаторівневий характер формування,
трансформації й визначення життєвих позицій зумовлюють необхідність
проведення чіткої і продуманої лінії педагогічного впливу на особистість
студента протягом усього періоду навчання. Простий ряд педагогічних
ситуацій, що змінюються, і заходів, не об’єднаних цілеспрямованою
системою, не формує суспільно-ціннісну життєву позицію майбутнього
фахівця або є малоефективним. Досвід показує, що використовуються
далеко не всі фактори педагогічного й суспільного управління процесом
формування життєвих позицій студентів. Далеко не завжди з достатньою
зрілістю й відповідальністю студенти усвідомлюють свої життєві позиції
та цілеспрямовано коригують їх відповідно до суспільних інтересів і
завдань творчого саморозвитку особистості.
Резерви виховного впливу полягають насамперед у: підвищенні
світоглядної підготовки та активності науково-педагогічних кадрів, їхньої
педагогічної культури й майстерності, активізації їхніх життєвих позицій;
посиленні світоглядної спрямованості й підвищенні методологічного рівня
викладання; творчому удосконаленні студентів; підвищенні наукового
рівня планування й управління діяльністю всіх суб’єктів виховання,
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удосконаленні демократичних принципів її організації і здійснення;
підвищенні ролі студентських колективів і громадських організацій;
зміцненні суспільної спрямованості, ідейно-морального змісту мотивів,
інтересів і потреб відповідно до цінностей гуманістичного способу життя й
наукового світогляду; розвитку плідних зв’язків вищих навчальних
закладів, студентських колективів з виробничими підприємствами,
установами

освіти,

науки

й

культури,

трудовими

колективами;

раціональній побудові навчального процесу, організаційному, технічному
й методичному забезпеченні самостійності й активності студента.
Таким чином, проблема формування та розвитку творчої активності
студентів, яка має свої педагогічні традиції та принципи у вищій школі,
повертається новою стороною. Це зумовлено прогресивними суспільними
зрушеннями, факторами науково-технічного прогресу та подальшим
розвитком теорії і практики навчання та виховання.
Процес навчання має бути підпорядковано завданням формування та
розвитку в майбутніх спеціалістів таких якостей та властивостей, які б
забезпечили їхню продуктивність та суспільну активність.
Керуючись вищевикладеним матеріалом, потрібно зазначити, що для
формування творчої діяльності студентів, досягнення більш успішних
результатів, педагогічним працівникам необхідно застосувати засоби
стимулювання. Управління вихованням передбачає підвищення ролі
викладача як суб’єкта педагогічного процесу. Сьогодні діяльність кожного
педагога має оцінюватися не лише з боку його педагогічної майстерності,
але й з боку вміння формувати та стимулювати творчу діяльність
студентів, вміння допомогти спрямувати його діяльність у потрібному
напрямку. Демократизація життя ВНЗ, розвиток самоуправління науковопедагогічних та студентських колективів створюють можливості для
розвитку творчої активності студентів та викладачів, але розвиток
демократичних начал у педагогічному процесі передбачає підвищення
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особистої відповідальності кожного викладача за виховання творчої
особистості.
Створення колективу педагогів, здатних використовувати ефективні
методи розвитку творчого потенціалу, – завдання складне, його вирішення
залежить від уміння органів управління ВНЗ координувати діяльність усіх
суб’єктів педагогічного процесу.
Історія

підготовки

фахівців

з

технологій у Лисичанському

педагогічному коледжі знає чудову систему роботи викладачів, які в різні
часи передавали свій досвід, а найголовніше практику виготовлення
пристроїв, моделей, зразків з металу, деревини та інших матеріалів.
Викладачі Костиря О. П., Суржан В. Т., Боєв С. М., Грушевський Г. І.,
Бойченко В. А. вдало поєднували навчальну роботу з організацією
позанавчальної самостійної творчої роботи студентів з виготовлення
судномоделей, діючих моделей літаків, деталей і виробів з металу,
деревини,

тканини.

Матеріально-технічна

база майстерень

завжди

дозволяла студентам працювати з технічним обладнанням (токарними
верстатами, слюсарним інструментом, обладнанням з обробки деревини
тощо), завдяки чому вони набували практичних навичок. У роботі вчителя
технологій найголовніше – навчити учня працювати руками, а формулою
якісної підготовки фахівця передбачено особливо важливий сегмент –
практичні вміння самого викладача. Отже, педагог був і залишається
ключовою фігурою навчально-виховного процесу. Згадуємо, що викладач
Грушевський Г. І. був для студентів початку 80-х рр. ХХ ст. узірцем
наполегливості, технічної компетентності при виготовленні повітряних
кордових моделей. З ранку до вечора на спортивному майданчику коледжу
студенти робили вдалі і не зовсім вдалі запуски власних апаратів. Поряд з
ним справжні майстер-класи на токарних верстатах демонстрував
Боєв С. М. Він навчив декілька поколінь студентів „ювелірним” прийомам
обробки металу й виготовлення деталей. А з яким захопленням студенти95

трудовики

під

керівництвом

завзятого

Бойченка В. А.

монтували

радіоцентр та влаштовували сеанси радіозв’язку. Не тільки багаточисленні
дипломи й іноземні візитки були результатами такого захоплення, а й
удосконалення знань з радіоелектроніки, що стало добрим підґрунтям
переходу студентів до опанування комп’ютерної техніки, формування
основ колективної праці.
З 2002 р. у коледжі стартував навчальний проект з виготовлення
повітряних зміїв, роботу очолив викладач Осіпов І. В. Чим цікавий цей
напрямок? Безумовно вивченням цікавої історії походження світового
винаходу, його використання в суспільстві в різні історичні епохи, при
розробці перших літаків та у військовій справі. Проте для майбутнього
вчителя технологій найважливішим є навчитися виготовляти повітряного
змія, оволодіти методикою креслення, вибір та робота з матеріалами,
вивчення умов злету і тримання в повітрі. Саме на вирішення цих завдань і
був зорієнтований навчальний процес з предметів „Технічна творчість” і
,,Основи конструювання та моделювання” викладача Осіпова І. В. для
студентів спеціальності „Технологічна освіта”.

Осіпов І. В. у творчій майстерні

Пошук і теоретична робота на заняттях під керівництвом викладача,
робота над першими елементами креслень, вибір матеріалів водночас
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захоплювали студентів і розчаровували через помилки, коли власні вироби
не „бажали” здійматися в небо. Так навчальна справа поступово виходила
за межі навчальних занять. З часом з’являвся досвід і бажання до змагань,
спочатку серед одногрупників, потім між групами. Згодом проект з
виготовлення повітряних зміїв вийшов за межі коледжу, охопив і зацікавив
не тільки студентів, а й учнів шкіл міста й регіону. Тож з 2008 р. стартував
фестиваль „Мирне небо Донбасу”. За сприяння органів міської виконавчої
влади, керівництва міськво та директорів різних навчальних установ міста
й області щорічно у квітні-травні в повітрі Донбасу полетіли вироби учнів
шкіл і студентів. Ініціативною групою виступив студентський парламент
коледжу.

Перші спроби запуску моделей, 2008 р.

Ось вони – вдалі повітряні моделі!
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Суттєвим акцентом фестивалю був вибір його назви „Мирне небо
Донбасу”, що несло значний виховний потенціал і забезпечувало
реалізацію

завдань

національно-патріотичного

виховання

разом

з

розвитком технічної творчості й нестандартного мислення молодої
людини. Найбільшого значення гасло фестивалю набуло в період АТО, з
серпня 2014 р., коли суспільство й молодь регіону, відчувши на собі жахи
війни, з іншою оцінкою поставилися до справжнього миру.
Отже, хроніка фестивального руху повітряних зміїв „Мирне небо
Донбасу” розпочинається з березня 2008 р.: на честь 70-ої річниці
Лисичанського педагогічного коледжу студенти, школярі, вихованці
Центру позашкільної освіти Лисичанська запустили в повітря перших
повітряних зміїв. Плоскі, об’ємні, різних конструкцій, вони свідчили про
освоєння учнями різних класів азів креслення, першого конструювання,
шиття. З любов’ю до неба молоді конструктори підкорювали повітряну
стихію, випробовували силу вітру й міцність крил змія.

Ювіляра вітають з повітря урочисті „хвости” зміїв, травень 2008 р.

Кожен фестиваль розпочинається з етапу стендової оцінки моделей
членами журі, а потім першими в небо здіймаються мінізмії. Модель
упевнено набирає висоту – і завмирає під найбільшим „кутом стояння”.
Хвилювання, останні поради тренера-викладача – і ось вона, така жадана
перемога! Це нагорода за пошук, технічні рішення, вибір дизайну виробу
та його складність.
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Учасники-переможці змагань задоволені польотами власних виробів

„Для мене, як педагога, знаменним у цих подіях було й те, що місце
тренера-викладача, який готував до змагання школярів, займав наш
випускник, – говорить керівник проекту Осіпов І. В., – саме той факт, що
справа мого професійного життя стає спочатку захопленням студента, а
згодом професійною ідею молодого фахівця-випускника, який на
робочому місці самовдосконалюється й уже демонструє власні ідеї й
винаходи в роботах своїх учнів”.
З 2008 р. до фестивалю приєднуються
все більше й більше учасників; учні 5-11
класів шкіл Лисичанська №№ 4, 2, 12,
30, 27, 5, 6, 9, 14, 8. Згодом залучаються
вихованці

Центрів

позашкільної

освіти Лисичанська, Сєвєродонецька,
Рубіжного, учні шкіл Попаснянського і
Кремінського районів.
Учителі трудового навчання –
У повітрі ,,Гігант”

Осіташвілі

О. А.,

Літовка

випускники

коледжу

Мостіпанов І. М.,
Є. Ю.,

Ломакін С. М.,

різних

Неживий
Костиря

років
Ю. І.,
О. П.,

Ігнатов С. В., Уразовський В. В. стали справжніми наставниками учнів,
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для яких виготовлення технічного виробу „Повітряний змій” обов’язково
стане майданчиком набуття знань, умінь і досвіду, а ще наполегливості,
витриманості, смаку й позиції громадянина своєї держави – України.

Студенти Очиченко С., Сикалов Д., Валуєв І.
демонструють навички управління повітряними зміями

У цій справі зростав і сам коледж, його викладацький склад і
студентство, тому фестиваль став поштовхом для організації методичного
майданчика обласного рівня з пропаганди педагогічних, творчих
інновацій, розповсюдження передового досвіду.

Учасники фестивалю, 2010 р.
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Так, 5 листопада 2010 р. на базі коледжу для студентів спеціальності
„Технологічна

освіта”

всіх

курсів

відбулася

науково-практична

конференція міського рівня „Роль технологічної творчості в процесі
підготовки фахівця з технологій”. Метою цього масштабного заходу стало
широке залучення студентів коледжу до пошуково-творчої діяльності,
пропаганда педагогічних інновацій та
Ефективних

напрямків

роботи.

Почесним гостем науково-практичної
конференції став директор міського
Центру дитячої та юнацької творчості,
колишній випускник коледжу Кустов
Олександр

Миколайович.

Окрім

студентів спеціальності „Технологічна
освіта”, на конференції були присутні
чимало

зацікавлених

студентів

Кустов О. М., учасник конференції

із

інших спеціальностей.
Проведення урочистого заходу проходило у два етапи. Перший –
теоретичний

–

відбувався

в

мультимедійній

аудиторії

коледжу.

Конференцію відкрила заступник директора з науково-методичної роботи
Гончаренко Н. О.
На конференції від циклової комісії загальнотехнічних дисциплін
коледжу виступив

І. В. Осіпов

–

викладач,

завідувач

навчальних

майстерень, керівник гуртка „Технічна творчість” – з доповіддю на тему
„Місце і значення навчальної дисципліни
«Технічне

моделювання

конструювання»

в

та

процесі підготовки

фахівців трудового навчання: напрями
інноваційної
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діяльності”.

Ігор

Володимирович зазначив, що завдяки спільним зусиллям викладачів
спеціальності спостерігається зростання інтересу студентів до роботи,
пов’язаної з технічним проектуванням, опрацюванням електронних
навчальних матеріалів; завдяки чому
утверджується

системність

студентів,

підвищується

активності

та

знань
ступінь

самостійності

в

засвоєнні нових знань, застосуванні
їх

молоддю

при

виготовленні

власних технологічних проектів і
моделей. Увазі присутніх доповідач
запропонував власний електронний підручник „Моделювання” – сучасний
підручник нового покоління, який містить чимало зразків різноманітних
моделей і покрокову інструкцію до виготовлення кожної з них. Це перший
підручник, який є керівництвом для моделювання й виготовлення
повітряних зміїв.
З цікавістю сприйняли присутні й
виступи молодих доповідачів – студентів
4

курсу спеціальності „Технологічна

освіта” Гвоздєва М. („Види і напрямки
технічної творчості в процесі роботи зі
школярами.

Проблеми

і

шляхи

вдосконалення”) і Маслєннікової Г. („Методи і засоби забезпечення
технічної творчості учнів”), які досліджували особливості розвитку
творчого мислення, формування раціоналізаторських здібностей, розвитку
конструкторсько-технологічних умінь та навичок в учнів на уроках праці
та в позашкільній діяльності.
Другий етап конференції – практичний – відбувався на спортивному
майданчику поблизу навчальних майстерень коледжу, де увазі присутніх
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була представлена демонстрація-запуск діючих моделей, в якій взяли
участь

студенти коледжу, котрі відвідують гурток „Технологічна

творчість”, та учні міського центру технічної творчості. Усі моделі
вирізнялися оригінальністю, творчим підходом до їх виготовлення, були
різноманітними за кольором, формою, розмірами й навігаційними
можливостями. Відповідна вітряна погода сприяла проведенню запуску
моделей повітряних зміїв. Присутні із задоволенням спостерігали за
цікавим дійством і вболівали за своїх улюбленців, які трималися в повітрі
найдовше.

Миті вдалого запуску та емоції студентів!

Цей захід не залишив байдужим жодного з присутніх, адже
засвідчив, що в нашому навчальному закладі створено всі умови для того,
щоб навчити студентів творити шедеври технологічного мистецтва
власними руками.
Учасник заходу – учень Лисичанської ЗОШ № 4 Новодольський І.
говорить: „У виготовленні моделей нічого складного. Головне – бажання.
Використовую підручні матеріалі: пакети для сміття, порізав дошку на
рейки, купив нитки… Тобто собівартість моделі – мінімальна. Я постійно
відвідую гурток у школі, а сьогодні представив модель «Чорна ворона»”.
„А я спочатку захопився історією повітряних зміїв, – говорить його
товариш, учасник фестивалю Сідлецький М. – Існує легенда про те, що в
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202 р.

до

н. е.

генерал Хуан Тенг і його армія були оточені

супротивниками, і їм загрожувало повне знищення. Випадковий порив
вітру зірвав з голови генерала капелюх, і тоді в нього виникла ідея
створення великої кількості повітряних зміїв, споряджених звуковими
пристроями. І мені захотілося спробувати створити власний літальний
апарат. Сьогодні я привіз на фестиваль коробчасту будову і сподіваюсь на
добру погоду, бо це важливо”.
Спілкуючись з учасниками фестивалю, дізнаємося, що учні дійсно
пройшли серйозну теоретичну підготовку перш ніж приступили до
практичного блоку виготовлення виробу. Новодран І., учень 7 класу ЗОШ
№ 2 м. Лисичанськ, впевнено представляє технічну конструкцію свого
„Чемпіона”: „Ось натягнута на жорсткий каркас аеродинамічна поверхня з
тканини, ось намотаний на лебідку леєр, а це вуздечка для кріплення до
змія повітряного леєра й органи стійкості”. Члени журі доповнюють, що
передбачено правильне положення центру тяжіння змія, це означає, що
стійкість польоту „Чемпіона” забезпечена.

Захоплені творчою справою учні – учасники змагань

Щорічні змагання молоді висвітлювалися в міських і обласних ЗМІ,
на сайтах установ освіти й коледжу. Газета „Новый путь” за 25 травня
2012 р. містить статтю про фестиваль повітряних зміїв, який студентський
парламент коледжу запропонував провести на майданчику школи № 14
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м. Лисичанськ. Ініціативу підтримала міська молодіжна організація,
міський голова Дунаєв С. В., директор ЛЦНТТУМ Кустов О. М. Взяли
участь 43 школярі, а переможцями стала команди м. Лисичанськ: І місце –
ЗОШ № 4, ІІ місце – ЗОШ № 5 і ЗОШ № 32, ІІІ місце – ЗОШ № 7 та ЗОШ
№ 13. Переможці були відзначені грамотами, пам’ятними подарунками.
10 травня 2013 р. яскравим акордом святкової програми на честь 68-ї
річниці Перемоги і 70-річчя визволення Лисичанська від фашистських
загарбників стала переможна участь коледжної команди гуртка технічної
творчості в міському конкурсі повітряних зміїв „Небо колискової
Донбасу”. Оригінальний повітряний змій „Нескорений” піднявся у високе
небо легендарного Привільнянського плацдарму як символ великої
вдячності молодого покоління освітян воїнам-визволителям. Подвиг героїв
житиме у віках! І це проніс у своєму серці кожен учасник конкурсу.

У повітрі „Нескорений” – кращий змій 2013 р.

Біля меморіалу „Привільнянський плацдарм”, м. Лисичанськ
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Команда переможців на чолі з тренером

23 квітня 2015 р. у рамках Днів науки–2015 цикловою комісією
загальнотехнічних дисциплін було проведено інформаційно-методичний
веб-квест „Технологічна освіта: проблеми, інновації, перспективи”, метою
якого стало пропагування досвіду роботи викладачів циклової комісії
загальнотехнічних дисциплін, ознайомлення з основними напрямками
підготовки студентів спеціальності „Технологічна освіта”, демонстрація
можливості реалізації освітньої галузі „Технологія” в системі безперервної
освіти, використання проектних технології при організації занять у
навчальних майстернях загальноосвітньої школи та нетрадиційних
підходів до проведення занять загальнотехнічного циклу в коледжі.
Учасників інформаційно-методичного веб-квесту привітала директор
Лисичанського

педагогічного

коледжу

Мінєнко

Г.

М.

Кандидат

педагогічних наук, доцент Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, в. о. завідувача кафедри технологій виробництва і
професійної освіти Бурдун В. В. розкрив проблеми технологічної освіти
шляхом оффлайнвиступу.
2016 р. нарада з актуальних проблем технологічної освіти охопила
56 учасників: учителів трудового навчання шкіл міста та їх вихованців.
Випускники нашого навчального закладу, нині провідні освітяни міста
Лисицька Л. І. – директор Лисичанського центру науково-технічної
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творчості учнів, Літовка Є. Ю. – учитель трудового навчання Лисичанської
ЗОШ № 4, голова методичного об’єднання вчителів трудового навчання
м. Лисичанськ презентували свій досвід роботи, своє бачення освітньої
галузі „Технологія”.

На фото ліворуч – Літовка Є. Ю., праворуч – Демченко П. Є.

Феєричним доповненням інформаційно-методичного веб-квесту
стало проведення фестивалю повітряних зміїв „Мирне небо Донбасу”.
Різнобарвні, прості й ускладнені моделі рвалися покорити небо, але в
умілих руках майстрів поводили себе стримано й чекали своєї черги.
Наймолодші учасники фестивалю – Кирюхін В. та Онищенко Є.
(ЛЦНТТУ) вивели змія на першу позицію, за що отримали Кубок
переможця.

Почесне

друге

місце

виборола команда ЗОШ № 4

м. Лисичанськ (керівник – Літовка Є. Ю.), їхня об’ємна модель „Сова”
своїми величезними „очима” дивилася з висоти свого польоту на всіх
глядачів та вболівальників. Команда ЗОШ № 14 м. Лисичанськ (керівник –
Ломакін С. О.) посіла третє місце, їхній змій відзначився естетичністю та
стабільністю польоту. Студенти Лисичанського педагогічного коледжу під
керівництвом Осіпова І. В. запустили в небо Прапор України як гасло
вільної, могутньої, незалежної держави.
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Останні поради тренерів перед запуском

З інформаційного повідомлення за 23 травня 2016 р., розміщеного на
сайті коледжу, читаємо: „Уже 2 роки поспіль на сході нашої країни не
припиняються криваві протистояння, 2 роки українська земля має запах
смерті.

Стогне

Україна,

немов

поранений

птах.

Тисячі наших

військовослужбовців захищають рідну Батьківщину від загарбника, який
одержимий ідеєю створити нову імперію. Ми вдячні всім тим, хто захищає
й бореться за наші долі – це справжні герої, що роблять подвиг в ім’я миру
на землі. Саме їм був присвячений конкурс повітряних зміїв „Мирне небо
Донбасу”, проведений 12 травня в педагогічному коледжі в межах
регіонального фестивалю творчої молоді „Сузір’я колискової Донбасу” з
метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів та
молоді. Сорок два учасники заходу – учні з 17 шкіл Лисичанська,
Новодружеська, Привілля, Врубівської ЗОШ, Лисичанського центру
науково-технічної творчості та Сєвєродонецької станції юних техніків.
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Учасники фестивалю повітряних зміїв, 2016 р.

Фестиваль розпочався показовими запусками повітряних зміїв
студентами Лисичанського педагогічного коледжу під керівництвом
викладача Осіпова І. В.: у небо злетів змій-красень разом із одним з
головних державних символів України – Прапором! Жовто-блакитний
стяг, який майорів у небі протягом усього заходу, став головною ідеєю
фестивалю та надихав його учасників на перемогу.

Прапор – у небі

Учасники фестивалю „Мирне небо Донбасу” виконали запуски
повітряних зміїв різних класів: плоскі та коробчасті змії, змій Поттера,
змій-парафойл тощо. Під патріотичні гасла учасників та глядачів
фестивалю блакитне небо заповнилось різнокольоровими фарбами
яскравих повітряних зміїв.
Переможцями конкурсу стали:
І місце – Сопочкін П. (вихованець Сєвєродонецької станції юних
техніків);
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ІІ місце – Ряполов К. (учень Врубівської ЗОШ);
ІІІ місце – Янголенко К. (учень Лисичанської ЗОШ № 14).
Проведений фестиваль ,,Мирне небо Донбасу” вчергове створив
сприятливі соціальні та організаційні передумови для

життєвого

самовизначення й самореалізації молоді, які спрямовані на вирішення
завдань патріотичного виховання та сприяють ініціативності й активності
молоді…”

Такі різні конструкції моделей, 2016 р.

Особливо

пам’ятним

і

символічним

був

фестиваль

зміїв,

присвячений 25-тій річниці Незалежності України та Дню Державного
Прапора, який відбувся 23 серпня 2016 р. Учасники вишикувались на
загальну лінійку на коледжному подвір’ї, у кожного в руках власний виріб
– різних конструкцій, але з жовто-блакитною символікою в матеріалах,
стрічках, прикрасах.

Державний Прапор України – в небі, руках і серцях молоді
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„Льотною” була погода цього дня. Під хвилюючу музику й слова
ведучих у небо піднявся змій-потяг з особливо складною технічною
конструкцією, що дозволило підняти на висоту 300 м не один, а три
Прапори України. Це справжній апогей технічної думки, патріотизму й
емоцій, які охопили присутніх і учасників свята. Ось такий майстер-клас
показали студенти-випускники коледжу 2017 р. під керівництвом
викладача Осіпова І. В. І вже не треба було говорити про рівень технічних
знань, ефективність технологічного рішення і слів про патріотизм.
Підсумовуючи історію фестивалю, безсумнівно визначаємо, що
колишній початковий навчальний проект „виріс” до масштабного
фестивалю, який охопив більше 500 учасників. А це означає, що він буде
жити й далі,

збираючи нових майбутніх дослідників, інженерів,

винахідників, конструкторів – майбутню інтелектуальну еліту України.
Ми щасливі, що дали право на існування цій ідеї, знайшли
можливість, бажання й знання її підтримати й удосконалити. Ось це і є
справжнім почуттям щастя вчителя, педагога, вихователя, справа життя
якого переходить до його учня, вихованця.
Фестиваль триває і ми чекаємо нових технічних рішень, винаходів,
емоцій і феєрії…
2.3.2. На варті миру і добра (студентський волонтерський рух)
Твори добро, бо ти – Людина,
І не пускай у серце зло,
Даруй любов, бо ти – єдина
Прогониш біль своїм крилом.
Олена Літовка

Як свідчить міжнародна практика, для вирішення першочергових
завдань щодо соціального захисту людей непрацездатного віку суспільству
конче потрібні послуги добровольців, або, як їх називають у цивілізованих
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країнах, волонтерів, людей, які добровільно здійснюють благодійну,
неприбуткову діяльність, що має суспільнокорисний характер.
Актуальність волонтерського руху у сфері надання соціальних
послуг обумовлена багатьма причинами, зокрема, швидким старінням
населення, що спостерігається в усьому світі, створенням літнім людям
цивілізованих умов проживання, забезпеченням їх участі в політичному,
економічному та культурному житті суспільства.
Особливість волонтерського руху в Україні полягає в тому, що
найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є
учнівська та студентська молодь. Наш навчальний заклад не став винятком
і теж приєднався до волонтерського руху, участь у якому дає змогу
студентській молоді зробити особистий внесок у розв’язання соціальних
проблем, випробувати свої можливості, надаючи допомогу людям та
беручи

участь

у

проектах

і

програмах

соціально-педагогічної

спрямованості, що сприяють формуванню активної громадянської позиції.
Ідея створення волонтерського загону „Милосердя” Лисичанського
педагогічного коледжу виникла в межах участі студентів закладу у
волонтерському русі м. Лисичанськ. Вона була реалізована у 2004 р. з
метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів для
позитивних змін у суспільстві, місті, спільного вирішення загальних
проблем виховання, зокрема виховання бажання у студентів добровільно
служити людям та суспільству (Наказ „Про організацію позанавчальної
роботи” № 153 від 29.09.2004).
На

чолі волонтерського

загону стала викладач

психолого-

педагогічних дисциплін Крамаренко Оксана Вікторівна. Уже з 30 серпня
2004 р. під її керівництвом члени „Милосердя” виявили перші ініціативи й
розпочали роботу над вихованням дітей у міському спортивнооздоровчому таборі „Рекорд”. За результатами роботи студенти були
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нагороджені Почесними грамотами, їм оголошено подяки – Зубцов А. (2АФ), Васильєва Д. (1-АШ), Мейзер М. (1-АШ), Бобкова С. (2-АД).

Спортивно-оздоровчий табір „Рекорд”, 2004 р.

Продовжуючи

добрі

традиції

благодійництва,

активісти

волонтерського руху коледжу у вересні 2004 р. налагодили зв’язок з
Сєвєродонецьким молодіжним парламентом, його відділом у справах
волонтерського руху, результатом чого стала висока активність студентів
коледжу в організації й участі благодійних акцій і проектів різних рівнів.
Так, у вересні 2005 р. волонтерський загін коледжу „Милосердя”
приєднався до благодійної акції „Подаруй книгу дітям” (Наказ № 270 „Про
участь студентів коледжу у міській акції «Подаруй книгу дітям»” від
01.11.2005). Волонтери організували збір художньої літератури, поповнили
Міський бібліотечний фонд. Найактивнішими були Качуровська М.,
Варава Н., Шкуренко О., Самусєва Л. Робота була висвітлена міськими
засобами інформації (газета „Новый Путь”).

113

Газета „Новый путь”, 2005
р.

З метою виявлення глибокої поваги ветеранам волонтери коледжу з
жовтня 2005 р. започаткували акцію „Пам’ятаємо минуле заради
майбутнього”, присвячену річницям визволення України від німецькофашистських загарбників. Під час акцій щорічно надається адресна
допомога ветеранам війни та праці: прибирання квартир, перекопування
городів, присадибних ділянок, придбання ліків та продуктів харчування.
Волонтери постійно підтримують у чистоті й порядку пам’ятники міста,
зокрема могилу двох місцевих партизанів – Добринського Петра
Андрійовича та Луганського Івана Андрійовича, які в роки війни, будучи
ще дітьми, мужньо захищали Лисичанську землю й загинули смертю
хоробрих. Участь в акціях брали: Мейзер М. (2-АШ), Морар А. (2-АШ),
Васильєва Д. (2-АШ), Плаксіна А. (3-АШ), Самусєва Л. (3-БШ) та ін.

Волонтери в гостях у ветеранів, 2004 р.

Адресна допомога ветеранам війни, 2004р.

Прибирання пам’ятників партизанам, 2004 р.
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Крокуючи дорогою добра, студенти-волонтери ніколи не оминали
увагою дітей-сиріт м. Лисичанськ. З грудня 2005 р. активістами загону
„Милосердя” було налагоджено зв’язок із керівництвом міського притулку
для сиріт з метою їх підтримки шляхом спільного проведення Новорічних
свят, вікторин у притулку, виготовлення та придбання подарунків для
дітей (м’яких іграшок, солодощів тощо); благодійних акцій („Подаруй
книгу дітям” та „Діти – це наше майбутнє”, „Ми всі – з планети
дитинства”, „Казка про Святого Миколая”), у межах яких відбувалось
забезпечення дітей книгами та канцелярським приладдям, іграшками
(Наказ № 10 „Про стан виховної роботи за І семестр 2005–2006 н. р.” від
18.02.2006).

Новорічні свята у притулку, 2005 р.

Новорічні свята у притулку, 2013 р.

Нагороди волонтерів
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Продовжуючи налагодження спільної діяльності з соціальними та
благодійними службами міста, волонтерський загін коледжу з 2005 р.
розпочинає активну співпрацю з Лисичанським міським Товариством
Червоного Хреста України на чолі з Т. С. Бабич. Спільні заходи волонтерів
коледжу та Товариства Червоного Хреста України багатоаспектні – від
розповсюдження благодійних марок до всіх видів адресної, соціальної та
благодійної допомоги нужденним. Виховання високої трудової моралі
продемонстрували протягом 2004–2005 н. р. члени волонтерського загону
(керівник – Землянко О.В.): Морар А., Мейзер М., Васильєва Д.; студенти,
які працювали під час трудового семестру: Каримова Б., Батир В.,
Гетьман Г. (Наказ № 201 „Про святкування Дня Знань” від 31.08.2005). У
грудні 2006 р. новим керівником волонтерського руху коледжу
призначається викладач психолого-педагогічних дисциплін Літовка Олена
Петрівна, яка продовжує підтримувати й примножувати благодійні
традиції й ініціативи. Зокрема, з березня 2006 р. члени волонтерського
загону налагоджують співпрацю з ще однією соціальною службою міста –
інвалідним товариством „Джерело”, для членів якого щорічно проводять
благодійні концерти; акції зі збору одягу, ліків та коштів на лікування;
надають індивідуальну допомогу людям з обмеженими можливостями.

Інвалідне товариство „Джерело”, 2006 р.
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У квітні 2006 р. волонтери коледжу проводять свою першу
екологічну акцію „День Землі” спільно з комунальною службою міста. Ця
ініціатива підтримується коледжанами й згодом спонукає керівництво й
студентський парламент навчального закладу перетворити екологічний
сектор волонтерського загону в окремий екологічний рух, який наразі
успішно реалізовує завдання еколого-патріотичного й громадянського
становлення особистості майбутнього фахівця. Участь брали: Кошкіна М.,
Шуліка Т. – 11 гр., Бахаєва О., Верещагіна Т. – гр. 3-АШ.
Листопад 2006 р. ознаменувався для волонтерського загону коледжу
приєднням до Всеукраїнського та Міжнародного марафону з формування
двох благодійних грантів тяжкохворим дітям-чорнобильцям. Студентами
та викладачами були внесені кошти на лікування постраждалих від
наслідків вибуху на ЧАЕС – Ковальчук М., Підкуйко І., Вельбель О., 11 гр.

Захід до дня аварії на ЧАЕС, 2006 р.

Важливим для становлення громадських ініціатив студентства стало
те, що формування волонтерських команд спочатку відбувалося на базі
окремих груп, а потім переросло в масовий добровільний волонтерський
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рух зі студентів коледжу, де потенційні волонтери мали змогу набувати
необхідні знання та навички, брати участь у міських заходах.
Студенти, які щойно вступали до лав волонтерського загону,
зважували свої сили, можливості, бажання, вміння й обирали для себе час,
коли вони можуть займатися волонтерською діяльністю; визначали, що
вони вже вміють і чому хочуть навчитися, з ким хочуть працювати: з
однолітками,

молодшими

або

літніми

людьми;

знаходили

собі

індивідуальний простір діяльності, бо суспільна праця не повинна
заважати отриманню професійних знань.
Розширення горизонтів благодійних справ та збільшення кількості
студентів-добровольців загону „Милосердя” зумовило створення чіткої
організаційної структури, укладання статуту, визначення актуальних
напрямів діяльності та завдань. Гасло загону: „Зроби крок собі наз устріч!
Зміни світ на краще!”
Волонтери самостійно сформулювали такі засади, як добровільний
вибір,

що

визначається

особистими

поглядами;

активна

участь

громадянина в житті суспільства; активне сприяння покращенню якості
рівня життя, особистого розвитку та поглибленого почуття солідарності;
самореалізація в суспільній діяльності в межах різноманітних асоціацій,
громадських об’єднань та доброчинних організацій; сприяння реалізації
основних людських потреб заради справедливості та миру в суспільстві.
Статут „Милосердя” дозволив стати волонтером кожному студенту
Лисичанського педагогічного коледжу, який бажав брати участь у добрих
справах та розумів соціальну значимість своєї діяльності.
Сьогодні волонтерський загін „Милосердя” має такі напрями
діяльності: комплексна теоретична та практична підготовка волонтерів, які
здійснюють соціальну роботу; сприяння розвитку лідерських якостей та
творчого потенціалу молоді; пропаганда здорового способу життя та
профілактика негативних явищ, а саме: робота за методом „рівний –
118

рівному” у програмах профілактики ВІЛ/СНІДу; підтримка зв’язку з
соціальними службами міста та області; пошук партнерів та спонсорів
благодійних проектів; налагодження зв’язків з громадськістю; залучення
молоді до соціально вагомої роботи: ігротеки в інтернатних закладах,
організація клубів спілкування молоді з функціональними обмеженнями;
надання допомоги багатодітним родинам; проведення соціальних акцій та
заходів, спрямованих на надання допомоги вразливим, соціально
незахищеним людям.
Волонтерський загін „Милосердя” реалізує такі завдання, як
об’єднання та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення
позитивних змін у суспільстві та місті, спільного вирішення загальних
проблем, виховання бажання у студентів добровільно служити людям та
суспільству, залучення до волонтерського руху й суспільних дій студентів
ВНЗ І-II рівнів акредитації м. Лисичанськ; укладання довгострокових угод
про співробітництво з місцевим товариством інвалідів „Джерело”,
притулком для сиріт, соціальними службами міста; налагодження зв’язків з
волонтерським рухом міста та області; підтримання тісного контакту з
Товариством Червоного Хреста міста та області; зв’язок з місцевою
службою

виконкому

у

справах

сім’ї

та молоді,

Лисичанським

територіальним центром соціального обслуговування щодо надання
робочих місць для волонтерів на період канікулярного часу.
Для вирішення цих завдань волонтери коледжу постійно беруть
участь у всеукраїнських та місцевих акціях („Від серця до серця”, „День
боротьби з тютюнопалінням”, „Ні! Безпритульним”, „Милосердя”, „Щастя
на крилах” тощо). Усе це відображено в щорічному плані роботи загону,
який протягом року може змінюватись та доповнюватись актуальними
пунктами, а також у безпосередній діяльності волонтерського руху
коледжу.
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Згідно з Декларацією прав людини і Міжнародною Конвенцією про
права дитини волонтери розглядають свою діяльність як інструмент
соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку.
Допомагати людям теж треба вміти, потрібні певні навички, одного
бажання іноді буває недостатньо. Волонтерська справа має право на
особливе визнання. Волонтери є силою суспільства, яка надає допомогу
тим, хто її потребує, але це й унікальна школа життя для самих волонтерів.
Плекаючи людяність у серцях людей, волонтери загону „Милосердя”
щорічно проводять заходи присвячені Міжнародному дню людей похилого
віку; благодійні акції „Від серця до серця крокуй, милосердя” та „Не будь
байдужим”; трудові десанти з надання адресної допомоги.

Акція „Від серця до серця крокуй,

Акція „Від серця до серця крокуй,

милосердя”, 2011 р.

милосердя”, 2008 р.

Творчі зустрічі присвячені Міжнародному дню людей похилого віку, 2007 р.

120

Доброю традицією волонтерів коледжу стало проведення щорічних
мітингів, присвячених Дню пам’яті та Дню партизанської слави (Наказ
№ 114 „Про результати виконання заходів, присвячених 60-річчю
Перемоги у Другій світовій війні” від 10.05.2005 та ін.). Одним із
пріоритетних напрямків роботи волонтерів свого часу була організація
діяльності з надання допомоги особам, які пережили голодомор в Україні
1932–1933

рр.

Ця

діяльність

починалась

з

науково-дослідної

й

просвітницької роботи й продовжувалась проведенням засідань „круглих
столів” та інформаційно-просвітницьких заходів („Український Голодомор
1932–1933 рр.”, „500 днів до смерті” тощо). Результатами роботи стали
індивідуальні пошуково-творчі роботи студентів спеціальності „Початкове
навчання” (Мігас О., Решетняк А., Зінченко Ю., Шомірзоєва Л., – група 1БШ; Винокурова О., Яковенко О., Астреїнова С., Лактіонова Ю. – група 1АШ), творчі проекти з використанням ІКТ за результатами пошуковотворчих робіт студентів 2 курсу: „Свідчення живих” – Джарнаєва О.;
„Ніхто не забутий, ніщо не забуте” – Козарєвська Г.; „Голодомор 1932–
1933 років на Новоайдарщині” – Крошка К., науковий керівник –
Киричек Т. К. Робота Дівенко Л., випускниці 2007 р., була представлена до
участі в Обласному конкурсі студентських наукових робіт з проблеми
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні „Голодомор 1932–1933 років:
актуальні проблеми сучасності”, науковий керівник – Киричек Т. К.

Результати пошуково-дослідницької роботи волонтерів коледжу, 2008 р.
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Значна робота реалізована волонтерами при підготовці благодійного
проекту „Відкрийте серце для добра” за принципом „рівний – рівному” для
участі у ІІІ Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів „Добро
починається з тебе”. Волонтери не лише розробили перспективні напрямки
діяльності в межах зазначеного проекту, але й самостійно прорахували
шляхи встановлення партнерства з міськими службами й організаціями та
можливими спонсорами проекту, де посіли почесне ІІ місце.

Особливою

гордістю

стала

перемога

волонтерів

у

І

турі

ІІІ Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів „Добро починається з
тебе” з проектом „Відкрийте серце для добра”, перемога керівника загону
Літовки О. П. у Всеукраїнському конкурсі „Волонтер року – 2009” у
номінації „Кращий волонтер по наданню допомоги вразливим людям”.

Перемога у Всеукраїнському конкурсі „Волонтер року – 2009”
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1 грудня 2010 р. волонтери Лисичанського педагогічного коледжу
знов дебютують: у приміщенні Луганського академічного обласного
російського драматичного театру відбулася церемонія нагородження
кращих трудових загонів. У зльоті взяли участь 36 молодіжних трудових
загонів Луганської області – учасники фіналу обласного конкурсу
„Кращий молодіжний трудовий загін 2010 року”, визначення переможців
якого відбулось під час засідання конкурсної комісії. Студентський загін
„Милосердя”

Лисичанського

національного

університету

педагогічного
імені

Тараса

коледжу
Шевченка

Луганського
на

чолі

з

Пивоваровою Г. став переможцем обласного конкурсу, був нагороджений
Почесними грамотами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту, пам’ятними призами Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації та Луганського обласного молодіжного центру праці.
Пивоварова Г. отримала пам’ятний приз як кращий командир молодіжних
трудових загонів Луганщини – 2010, а Трошина Я. та Решетняк А. – як
кращі учасники (бійці) молодіжних трудових загонів Луганської області.
Того ж 2010 р. на чолі волонтерського загону „Милосердя” стає викладач
іноземної філології Гуцкало Олена Олександрівна, яка з захопленням
залучає волонтерів до нових доброчинних справ. Зокрема, у межах Дня
захисника Вітчизни волонтери коледжу беруть активну участь у підготовці
і проведенні загальноколеджного заходу „Зустріч поколінь”, на якому
присутні ветерани

Афганської

війни,

війни,

армійські службовці

радянських часів та української армії, а також представники козацького
осередку м. Лисичанськ. У 2011 р., активісти загону створюють робочі
групи за напрямами: „Я і навколишнє середовище” (прибирання й охорона
культурних та історичних пам’ятників); „Я і людина” (соціальна допомога
інвалідам, сиротам, просвітницька діяльність, пропаганда здорового
способу життя); „Я і історія” (пошукова робота „Волонтерська діяльність”,
проект „Жива історія”).
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Для навчання майбутніх волонтерів на базі коледжу організована
„Школа волонтерів”. До типових форм роботи в ній відносяться тематичні
лекції

про

історію

виникнення

й

завдання

діяльності світових

волонтерських і благодійних організацій як базовий метод при навчанні
волонтерів;

тренінги

з

основ

подолання

конфліктних

ситуацій,

налагодження емоційного контакту з людьми соціально незахищених
категорій; волонтерські справи різного спрямування. В аспекті формування
соціально

значущої

компетенції

майбутнього

фахівця

завдяки

волонтерській діяльності студенти отримують більш глибокі знання про
різновиди соціальних проблем; отримують нові навички й досвід ділового
спілкування й ділової поведінки; самореалізуються завдяки переходу до
нового, більш активного способу життя; самостверджуються через
відчуття себе потрібним людям. Завдяки „Школі волонтерів” члени загону
„Милосердя” можуть надати допомогу, дати пораду, подарувати любов,
зігріти посмішкою, вислухати, допомогти подолати свої недоліки. У той
же час вони знаходять нових друзів, отримують нові знання, досвід,
моральне задоволення, починають відчувати „ґрунт” під ногами й розуміти
цінності життя та здоров’я. Кожного року 1 грудня в рамках Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом волонтерами коледжу проводяться традиційні
інформаційно-просвітницькі години, присвячені цій проблемі.

Захід, присвячений Дню СНІДу, 2012 р.

Бабич Т. С. вітає волонтерів, 2012 р.
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Активну

роботу

волонтерського

загону

коледжу

постійно

відзначають голова міської організації Товариства Червоного Хреста
України Т. С. Бабич та директор міського притулку сиріт, голова
інвалідного товариства „Джерело” м. Лисичанськ Ларченко Т. В. Так,
27 серпня 2012 р. волонтери коледжу провели урочистим реквієм,
присвячений 70-й річниці діяльності підпільної організації „Молода
Гвардія” за участю заступника начальника Головного управління освіти і
науки Луганської обласної адміністрації Кришталь Н. І. За підсумками
конкурсу волонтерських об’єднань „З добрим серцем”, який відбувся
12 лютого 2013 р. у Луганському національному університеті імені Тараса
Шевченка, волонтерський загін коледжу „Милосердя” виборов перемогу!
Конкурс проходив у 2 етапи, і вже перший – теоретичний – став успішним
для нашої команди: ми отримали максимальні 10 балів за творчий звіт
діяльності волонтерського загону у 2012 р. Творчий етап конкурсу
відбувся 12 лютого, члени волонтерського загону: Панасенко А.,
Чугуєнко Л., Брюховецька Л., Шаповалов П., Ткаченко Н., Кравцова Є.
презентували глядачам щоденник добрих справ волонтерів: допомога
людям похилого віку, інвалідам, ветеранам війни та праці, дитячим
будинкам. Яскравий і злагоджений виступ команди не залишив байдужим
ані членів журі, ані глядачів, тому ця перемога стала заслуженою.

Конкурс волонтерських об’єднань „З добрим серцем”, 2013 р.
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Грамоти переможців конкурсу волонтерських об’єднань „З добрим серцем”, 2013 р.

„Студент-волонтер” Шульмейстер Х., 2012 р.

24 квітня в Луганському національному університеті імені Тараса
Шевченка підводилися підсумки обласного конкурсу „Студент року –
2012”. Від нашого навчального закладу найкращою студенткою в номінації
„Студент-волонтер” стала Шульмейстер

Х. – студентка 4 курсу

спеціальності „Початкова освіта”.
З 7 по 27 квітня 2014 р. волонтери Лисичанського педагогічного
коледжу брали участь у ІХ Всеукраїнській благодійній акції ВБФ „Серце
до серця”, метою якої був збір коштів на придбання медичного обладнання
для лікарень України. Акція проходила під гаслом „Я хочу бачити життя!”.
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Кожен з волонтерів мав на собі бейдж-ідентифікатор, захищений печаткою
Всеукраїнського благодійного фонду „Серце до серця”; індивідуальний
номер ідентифікатора, який збігався з таким на скриньці, до якої від
студентів та викладачів коледжу збирав гроші цкй волонтер. Волонтери
мали наклейки-сердечка, які наклеювали всім студентам, хто кидав кошти
до скриньки, що сприяло кращій візуалізації кількості небайдужих та
створювало відповідну святкову атмосферу й довіру. Зібрані кошти
направлені для придбання медичного обладнання для Луганської обласної
дитячої лікарні.
На превеликий жаль, 2014 р. став страшним часом випробувань для
України, Донбасу й особливо Луганської та Донецької областей.
Антитерористична

операція

зі

звільнення

тимчасово

окупованих

територій, постійний супротив агресора змінили життя багатьох людей.
Волонтери коледжу стали активно допомагати постраждалим у
результаті проведення воєнних дій на Донбасі. Але особливою повагою й
турботою вони оточили наших захисників-бійців АТО, котрі в невимовно
тяжких обставинах щохвилини оберігають наш спокій. Так, волонтери
колежу відвідали бійців 80-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України
та привітали їх з професійним святом творчими виступами. ,,Щоб повірити
в добро, треба почати його робити”, – зазначав О. Воропай. А що ще як не
доброта змушує нас зануритися в казку й відчути хвилюючі переживання
від новорічних свят? Напередодні Дня Святого Миколая студентська
молодь спільно з учнями загальноосвітньої школи № 2 організували
благодійний святковий концерт до зимових свят для військовослужбовців
80 десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Своєю енергією,
талантами,

співучістю

та

високим

рівнем

сценічної

культури

запам’яталися глядачам запальні ритмічні флешмоби учнів ЗОШ № 2,
українські пісні студентів Позираєвої Д. та Кравцової Є., заслуженого
працівника культури України Сапіжака М. С.
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Учасники концерту засіяли плідні зерна доброзичливих відносин
молоді м. Лисичанськ з військовослужбовцями ЗСУ. Ця дружба триває.
Підтвердженням став зворотний візит воїнів до коледжу. І не просто візит,
а з подарунками, привітаннями, новорічними щирими побажаннями на
адресу студентів та викладачів коледжу. Відповідно до листа Адміністрації
Президента України від 02.10.2015 № 02-01/3922, з метою вшанування
мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності
України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння
подальшому зміцненню патріотичного духу у студентської молоді та
відповідно до листа Лисичанської міської ради відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту 12 жовтня 2015 р. у Лисичанському педагогічному
коледжі відбувся загальний меседж відзначення Дня захисника України
,,Сила нескорених”. Мета заходу – долучити студентів до традицій та
звитяг українського народу в минулому та сучасному, продемонструвати
позиції захисників України: воїнів і волонтерів, представників молодого
покоління та людей похилого віку, кожного з нас, хто допомагає
українській армії й у чому полягає сила нескореної України. До змісту
меседжу доцільно було включено мережу відеоматеріалів з художніх
фільмів:

,,Вогнем

присвячується…”,

і

мечем”,

,,Покрова

,,Героям
Пресвятої

війни

на

сході України

Богородиці”,

які сприяли

усвідомленню студентами, учасниками заходу історичних сторінок
повстання запорізьких козаків проти польської шляхти, зв’язку релігійного
свята Покрови з відзначенням Дня захисника України, сучасного стану
боротьби української армії в період АТО на Луганщині та Донеччині.
2015 р. волонтери Лисичанського педагогічного коледжу взяли
участь у міських заходах до Міжнародного дня миру ,,Молодь виступає за
мир!”.
Під час урочистої ходи присутні тримали в руках паперових голубів,
різнокольорові стрічки, повітряні кульки, жовто-блакитні квіти й увесь
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шлях від ЗОШ № 4 до БК імені В. Сосюри вигукували гасла, які закликали
кожного мешканця планети Земля замислитися над ціною та важливістю
миру. Біля БК імені В. Сосюри було організовано флеш-моб, під час якого
співали пісні, розмальовували голубів миру, відпускали в небо повітряні
кульки, котрі розповіли всьому світові, що діти України виступають за
мир.
Міжнародний день миру відзначають з 1982 р. у всьому світі з
ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітнього відмови від
насильства й вогню. У цей день ООН закликає всі країни зупинити воєнні
дії й хоча б на 24 години припинити кровопролиття.
29 січня 2016 р. активісти волонтерського об’єднання Лисичанського
педагогічного коледжу ,,Милосердя” провели мінілекцію ,,Бій під
Крутами: відомі й невідомі сторінки”. Мало яка інша подія в історії
України є настільки ж відомою, як бій під Крутами. Він посідає чільне
місце в національній історичній пам’яті, проте в історіографії досі немає
цілісного опису крутянських подій. Тому студенти розповідали про День
пам’яті героїв Крут, декламували вірш Д. Павличка „Пам’яті тридцяти”,
продемонстрували документальний фільм про гімназистів та студентів, які
боролися за незалежність під Крутами. Після показу фільму відбулися
дебати щодо переглянутого. Цей захід сприяв становленню національної
свідомості студентів; розвивав почуття патріотизму, готовність захищати
Батьківщину, формував громадянську компетентність, відповідальність.
Для наших волонтерів головне – дарувати тепло незахищеним і
знедоленим, турбуватись про слабких, відроджувати надію. Жодні
винагороди у світі не засліплять блиску радісних дитячих очей, не зітруть
усмішки з обличчя щасливої людини, не подарують сильних крил, що дає
нам милосердя. Пріоритетним завданням для загону є удосконалення
структури та розширення напрямків нашої діяльності. У цій сфері
поставлена

мета

реалізувати перспективні засади роботи загону:
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налагодження зв’язку з волонтерським рухом Луганського національного
університету

імені

Тараса

Шевченка

та

Луганщини;

зміцнення

культурологічного та культурно-просвітницького центру волонтерського
загону; створення на базі волонтерського загону ,,Милосердя” ,,Школи
лідера”, Центру з поширення основоположних принципів та гуманітарних
цінностей міжнародного гуманітарного права, Центру підготовки та
реагування на надзвичайні ситуації спільно з міською організацією
Товариства Червоного Хреста.
2016 р. волонтерський рух у коледжі вийшов на новий етап розвитку
на чолі з новим керівником Криловою Мариною Олександрівною.
Розпочалась робота над створенням Центру волонтерської діяльності
,,Єдність”, який не тільки продовжує добрі традиції волонтерського
об’єднання коледжу, але й розширює свою діяльність у зв’язку з скрутним
становищем в країні та проведенням АТО. Створюються нові напрямки
роботи: сектор зв’язків з правоохоронними структурами з метою
своєчасного реагування, попередження та припинення загроз державним
інтересам та її громадян; сектор зав’язків з юридичними організаціями, які
здійснюють

безкоштовний

прийом громадян; сектор

зав’язків

з

громадськістю (прес-центр), метою якого є висвітлення подій та
популяризація волонтерської діяльності (газета „Новый путь”, міський
інтернет-портал, інтернет-портал „Всеукраїнський центр волонтерів”),
громадський сектор та сектор зав’язків із соціальними службами і
благодійними організаціями міста, області, регіону (допомога ветеранам
війни та праці, підтримка учасників АТО, догляд за пам’ятниками міста,
допомога тимчасово переміщеним особам, патронаж інвалідів, сиріт,
одиноких літніх людей, збереження екології міста); дослідницький сектор
(дослідження історії розвитку волонтерського руху й благодійництва в
Україні та світі, дослідження малої батьківщини, вивчення досвіду
зарубіжних країн щодо патронажу соціально незахищених категорій
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населення (ветеранів війни, праці, інвалідів, сиріт та ін.), сектор розвитку
руху ,,Тварини-волонтери” (собаки-поводирі, собаки-пошуковці, собакисапери, іпотерапевтичні рухи міста та області, психологічна терапія за
допомогою тварин).
Налагоджено зв’язок з Норвезькою радою у справах біженців та
агентством ,,Право на захист”, що надають безкоштовну юридичну
допомогу переселенцям.
У 2016–2017 н. р. активісти Центру волонтерської діяльності
,,Єдність” включились у проведення благодійних акцій. На знак глибокої
пошани, вдячності ветеранам війни та з нагоди святкування Міжнародного
дня людей похилого віку волонтери коледжу взяли активну участь в
організації та проведенні благодійних акцій ,,Від серця до серця крокуй,
милосердя” та ,,Не будь байдужим” (27.09.2016).

Адресна допомога ветеранам, 2016 р.

З 1 по 7 вересня 2016 р. відбулася акція ,,Милосердя”, спрямована на
допомогу малозабезпеченим громадянам та переселенцям, які потребують
допомоги. Студенти коледжу зібрали речі, взуття, іграшки, канцелярські
товари, предмети першої необхідності – всі студенти й викладачі брали
активну участь в акції і були раді допомогти тим, хто цього потребує.
Допомога була передана співробітникам Лисичанського територіального
центру соціального обслуговування та міського Товариства Червоного
Хреста України.
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14 жовтня в межах відзначення Дня захисника України студентами
та викладачами Лисичанського педагогічного коледжу реалізовані заходи
під гаслом ,,Шануємо, пам’ятаємо, плекаємо”. Уже вкотре, підходячи до
справи відповідально, студенти несуть зерна добра, душевного спокою,
зігрівають теплими словами милосердя, духом патріотичної єдності
захисників України. Волонтери коледжу допомогли учасникам АТО
засобами особистої безпеки, виготовили талісмани для наших захисників,
разом зі студентами Брянківського коледжу надали воїнам АТО
перукарські послуги, поклали квіти до пам’ятників загиблих героїв АТО,
меморіальної дошки бійця 53 механізованої бригади Літовка Миколи
Валентиновича.

Виїзна акція Лисичанського та Брянківського коледжів на міський блокпост,
14.10.2016 р.

22–24 грудня 2016 року координатор волонтерського центру
,,Єдність” Крилова М. О. та актив волонтерів (Каверіна К., Матушкіна О.
та Жолтинюк В.) взяли участь у п’ятому етапі соціального проекту ,,Школа
Волонтерів”, який реалізується Всеукраїнською громадською організацією
,,ПОРУЧ” за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка діє за
дорученням Уряду Німеччини у м. Сєвєродонецьк. Основною метою якого
було навчитися створювати соціальні проекти, які в подальшому можна
буде реалізовувати для покращення життя людей різних верств населення.
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Під час тренінгів волонтери отримали не лише чітке уявлення з історії
волонтерського

руху,

правового

статусу

волонтерів,

діяльності

громадських організацій, а й основні навички, необхідні для обговорення
рішень, прийнятих місцевою владою.
Ігрові заняття чергувалися з корисними лекціями про місцеве
самоврядування, що таке влада і як впливати на її рішення.
,,Школа волонтерів” сприяє підвищенню рівня мотивації до
добровольчої діяльності та соціальної відповідальності, а також активної
громадської участі ВПО в житті громади.
На заключному етапі роботи ,,Школи волонтерів” учасники
отримали сертифікати та неймовірні враження.

,,Школа волонтерів”, 2016 р.

Отже, волонтерський рух для молодих людей є невичерпним
джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти
розвитку солідарності в країні, реалізувати себе у служінні суспільству.
Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності набуває практичних
життєвих орієнтирів, досвіду, оволодіває мистецтвом життєтворчості та
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саморозвитку особистості. Лави волонтерського руху в Лисичанському
педагогічному

коледжі

постійно

поповнюються,

докладаються

максимальні зусилля для реалізації поставлених завдань.

2.3.3. У гармонії з природою (студентський екологічний рух)
Природа так про все подбала, що
повсюди ти знаходиш, чому вчитися.
Леонардо да Вінчі
Екологічна ситуація в Україні вимагає зосередження всіх сил на
розробленні та впровадженні єдиних підходів до екологізації освіти. Адже
вже сьогодні жертвами забруднення природи стали практично всі, хто
проживає в Україні. Джерелами забруднення є не тільки заводи,
підприємства, що мають справу з хімічними речовинами. Хоч їх і прийнято
вважати джерелом всіх негараздів, пов’язаних з екологією. Проте не вони
засмічують вулиці, бо декому ліньки підійти до урни, є несвідомі люди, які
отруюють вуличних тварин, знущаються з них, зривають молоді пагони
дерев чи квітки – лише заради розваги. У чому причина такого ставлення
до природи і яким чином це можна змінити? Те, як людина сприймає світ,
є вектором її життя.
Інтеграція України у світове та європейське співтовариство,
актуальні проблеми взаємостосунків суспільства й природи зумовлюють
необхідність виконання невідкладних завдань національної стратегії
розвитку освіти, одне з яких – виховання молодого покоління, здатного
гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати й
відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу.
У Рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України від
27.11.2015 р. протокол № 10/5-4 ,,Про екологізацію вищої освіти України з
метою підготовки фахівців для сталого розвитку” зазначається, що
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екологізація освіти – це не лише наповнення екологічними вимогами
навчальних програм підготовки здобувачів вищої освіти з усіх галузей
знань і спеціальностей, а й залучення молоді до важливих екологічних
справ. Така організація діяльності повинна ініціюватися саме молоддю,
адже вона зможе змінити пріоритети навчання та виховання. Екологізація
освіти повинна стати ключовим фактором створення нової освітньої
парадигми в процесі докорінного реформування національної системи
освіти. Тільки в такий спосіб можна виховати нову людину з екологоекономічним

мисленням,

яка буде спроможна виявляти активну

громадянську позицію й забезпечувати сталий розвиток суспільства в
гармонії з природою. Зрозуміло, що це не одноразова акція, а неперервний,
послідовний, поетапний творчий процес, в якому мають бути задіяні всі
учасники освітнього середовища.
Ключовою фігурою у формуванні екологічної компетенції майбутніх
поколінь був, є і залишається вчитель. Тому фахова підготовка студентівмайбутніх учителів, їх екологічна освіта, культура, готовність до
природоохоронної

та

еколого-натуралістичної

роботи

з

дітьми,

громадянська позиція і, зрештою, екологічна компетентність є важливими
складовими фахової підготовки майбутніх учителів, необхідними для
вирішення низки глобальних екологічних проблем. Проблеми ці особливі.
Вони зачіпають не тільки життя держави, але й інтереси людства. Значення
цих проблем для долі нашої цивілізації такі великі, що їх невирішеність
створює загрозу майбутнім поколінням. Розв’язати їх не можна ізольовано:
для цього потрібні спільні зусилля людства, серед яких величезна роль
належить освіті та сучасній молоді.
Актуальність екологічної освіти зумовлена тим, що у відношеннях
суспільства й природи стратегія гармонізації потребує узгодження двох
залежностей – людини від природи й природи від людини. Гармонізація
цих відносин може настати лише в результаті трансформації екологічної
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свідомості й діяльності, а саме підвищення екологічної освіти завдяки
формуванню екологічної компетентності як складової екологічної
культури. З 1992 р. цим питанням комплексно займається колектив
Лисичанського педагогічного коледжу, подаючи студентам систему
цілісних знань про природу й людину, основи природоохоронних знань;
допомагаючи

опанувати

способи

навчально-пізнавальної

й

природоохоронної діяльності через залучення до організації й проведення
природничих

справ

різних видів; розвиваючи ціннісні орієнтації

студентської молоді в ставленні до природи.
Нове тисячоліття ознаменувалось зміною освітньої парадигми, що
зумовило необхідність реалізації завдань суб’єкт-суб’єктного підходу до
навчання та виховання молоді. Самостійність мислення, активність, вияв
особистісної позиції та прояв творчості на засадах рівноправ’я і
партнерства в освітньому процесі стали ключовими орієнтирами в
становленні студентської молоді. Відповідно до цих тенденцій директор
коледжу

Г. М. Мінєнко

ініціювала

нову

віху

діяльності

органів

студентського самоврядування.
На сучасному етапі діяльності Лисичанського педагогічного коледжу
одним з найрезультативніших напрямків виховання особистості в аспекті
функціонування молодіжних ініціатив стала реалізація завдань екологізації
освіти – розуміння тими, хто навчається, і тими, хто навчає, органічної
єдності та взаємозалежності людини й природи. Свідченням цього є історія
екологічного

руху

навчального

закладу.

Викладачі

й

студенти

Лисичанського педагогічного коледжу протягом усієї історії існування
навчального закладу з натхненням і трепетом ставились до охорони
природи й збагачення, адже вони розуміють, що людина не може існувати
окремо без природи. Кожен коледжанин знає, що зберегти природу – це
складне завдання в наш час, але посильне для кожного. Процес екологізації
освітньої діяльності в Лисичанському педагогічному коледжі сягає часів
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ХХ ст. Не можна не згадати викладача природничих дисциплін
Загаєвську Н. І. й викладача методики ознайомлення дітей з природою
Фролікову Г. В., які залучали студентські маси до праці у власноруч
створеному ,,живому куточку”, на спеціально відведених ділянках для
вирощування городини, яка використовувалась у студентській їдальні, а
професійні знання й практичний досвід ставав запорукою формування
компетентності й професіоналізму випускників спеціальності ,,Дошкільне
виховання”.

Обробка земельних ділянок для вирощування городини студентами
спеціальності ,,Дошкільне виховання”, 1978 р.

З 80-х рр. ХХ ст. виникла необхідність організації системної роботи з
омолодження й окультурювання території коледжного саду, площа якого
складає 6 га. Перші вирубки старих порід дерев поступово замінювались
новими культурами як фруктових, так і декоративних саджанців. Так
з’явились ділянки черешень і маленькі березові рощі, умовні соснові бори
й алеї рожевих яблунь, вічнозелений козацький ялівець і квітучі каштани,
стрункі туї й різнобарвні восени оцтові дерева, пишний бузок і улюблений
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куточок кожного викладача й студента – калиновий гай. Через відстань у
роки сад змінився, став справжньою окрасою території коледжу.
Роки течуть, немов струмки води,
Минуле мов сплітається з майбутнім,
А в коледжі ростуть нові сади
Й буяють цвітом пишним, незабутнім

Студенти готують територію
педагогічного училища під
висадку дерев, 50-ті рр. ХХ ст.

Зелені насадження біля
педагогічного училища, 1961 р.

Подвір’я педагогічного училища навесні 1972 р.
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Калиновий гай на території педагогічного коледжу, 2005 р

Рожеві яблуні біля коледжу, 2016 р.

Квіткові клумби біля беріз, 2016 р.

Коледжний двір, 2016 р.

Діяльність викладачів і студентського активу коледжу в аспекті
екологізації

освіти

реалізується

ступенево,

систематично

й

цілеспрямовано, відповідно до суспільних вимог і змін у законодавстві.
Так, згідно з Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України
протокол № 13-6-19 від 20.12.01 ,,Про Конституцію екологічної освіти в
Україні”, з метою вдосконалення формування у студентів коледжу
екологічної компетентності як складової екологічної культури й активної
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громадянської позиції; розвитку екологічного мислення й свідомості, що
ґрунтується на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності,
та зміцнення фундаментальних екологічних знань викладачі природничих
дисциплін Мінєнко Г. М., Овчиннікова В. І., Кисиленко К. М.,
Ткаченко В. В. уже в 90-х рр. ХХ ст. продовжили активну роботу щодо
впорядкування території коледжу зеленими насадженнями. Екологічна
робота

в

навчальному

закладі

розпочиналась

з

організації

сільськогосподарської праці: збирання лікарських рослин, робота на
ділянках, облаштування на території навчального закладу домівок для
птахів. Результати цієї діяльності щоразу давали нові й корисні здобутки.
Так, символом краси, родючості й натхнення став фруктово-декоративний
сад коледжу, куди на перерві й понині збігаються студенти, аби поласувати
смачними дарами природи. Гордістю коледжного саду є клумби квітучих
півоній, барвінку, ірисів; алеї троянд.
Разом з цим доброю традицією лишається до сьогодні підтр имка
висаджених дерев у різні пори року. Викладачі природничих дисциплін
різних

десятиріч

(Гриценко

Н. І.,

Хижка С. М.,

Обозна

О. О.,

Шевирьова Г. Г.) та студенти-активісти (Заїка К., Багрова Ю., Дубов Д.,
Саламаха К.) не залишились осторонь від корпоративних традицій і
виступили ініціаторами щорічної акції з озеленення коледжного саду,
виконували почесну місію нащадків – благоустрій території навчального
закладу українськими символами, що з великою честю продовжують робити
й сучасні покоління студентів.
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Студенти спеціальності ,,Технологічна освіта”
беруть участь в акції

,,День Землі”, 1997 р.

Важливим аспектом для формування екологічної компетентності й
громадської відповідальності студентів є те, що найяскравіший весняний
місяць року – квітень – починається в коледжі з традиційної акції ,,День
Землі”, що бере свій початок з 1992 р. ,,День Землі” – день міжнародних
акцій на захист планети. Його мета – пропаганда екологічних, біологічних,
історичних знань про Київ, Україну, світ; вироблення елементарних
навичок перебування на природі, які дозволяють не шкодити їй. Активну
участь в акції беруть усі викладачі та студенти коледжу – жоден куточок
прилеглої до коледжу території не залишається без уваги коледжан.
Причому відбувається прибирання не тільки власної території, але й
уздовж проїжджої частини, парку біля будинку культури імені В. Сосюри,
міських церков.
Переломним для навчального закладу в аспекті екологізації освіти
став 2001 р., ознаменований як нова ера екологічного виховання
студентства, що ґрунтується на ідеї виховання активної суб’єктної позиції
студента, надання йому можливостей самореалізації через залучення до
суспільно-корисної праці, важливих екологічних громадських справ.
Реалізація цих завдань відбувалась через організацію мережі заходів:
екологічних акцій, тематичних виховних годин, виконання студентами
пошуково-дослідницьких робіт (,,Природа – вчора, сьогодні і завтра”,
,,Збережи природу і вона віддячить тобі за це”, ,,Фактори забруднень
навколишнього середовища. Шляхи їх розв’язання” тощо). Результатом
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такого підходу до виховання студентської молоді стало зростання її
ініціативи в екологічному русі коледжу.

Студенти спеціальності ,,Фізичне виховання”
готуються до прибирання ділянок, 2001 р.

Зокрема, члени студентського парламенту Гаврилова Х., Дубов С.
організували студентство до участі у Всеукраїнських масових акціях:
,,Посади дерево”, ,,За чисте довкілля”, ,,Весняна толока” (керівник акцій –
Харченко О. О.).
Знаковим заходом в екологічній акції ,,Посади дерево” стало
відзначення

150-річниці В. І. Вернадського.

Викладач

природничих

дисциплін Харченко О. О. залучила коледжан до незабутніх історичних
сторінок видатного природознавця.
Новою віхою в історії екологічного руху коледжу став 2005 р., коли
за ініціативою Міністерства охорони навколишнього середовища в коледжі
стартувала вже традиційна щорічна екологічна акція ,,Зелений паросток
майбутнього”, спрямована на поліпшення стану довкілля, озеленення та
благоустрій території закладу; здійснення екологічного виховання та,
зокрема, формування в коледжан почуття соціальної відповідальності,
небайдужості, прагнення активних дій з впорядкування і оздоровлення
довкілля.
Задля виховання прагнення студентської молоді до збереження життя
на планеті в навчальному закладі щороку проводяться тематичні виховні
години: ,,У відповіді перед майбутнім”, ,,Обіймемо землю красою й
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любов’ю” (Мінєнко Г. М.), ,,Чорнобильський вітер” (Сидоренко Н. М.),
,,Живіть в гармонії з природою” (Гапотченко О. П.); відбувається залучення
студентства й викладацького складу коледжу до екологічних справ, зокрема,
до Всеукраїнського суботника ,,Зробимо Україну чистою!”, у межах якого
небайдуже ставлення до екологічних проблем проявив студентський
парламент коледжу, ініціювавши прибирання прилеглої території, дороги,
скверу біля місцевого стадіону, ставка в районі Склозаводу.

Студенти коледжу – учасники
Всеукраїнської екологічної акції ,,За чисте довкілля”, 2005 р.

Студентство й надалі активно бере участь у громадських справах
екологічного спрямування. Зокрема, 2007 р., відповідно до Указу
Президента України ,,Про висадку калинового гаю у всіх куточках
України”,

студентський

парламент

коледжу

на

чолі з

активом

Гавриловою К., Малищенко О., Храмцовою Ю., Решетняком А. долучився
до організації висадки калинового гаю з метою вшанування пам’яті жертв
Голодомору 1932 – 1933 рр. під гаслом ,,Кожне ґроно калини буде
символізувати мужність і незламність українського народу”. Цього ж
року на території коледжу зазеленіла соснова алея, до висадки якої
долучилися студенти групи 1-АД Науменко Я., Мірошниченко Н.,
Пенцак О., Маркова Д. під керівництвом викладача Сидоренко Н. М.
Щороку алея поповнюється новими деревами, аби стрункі сосни радували
око гостей і всіх коледжан.
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Червоні грона пишних кущів калинового гаю коледжу – символ вічної пам’яті про гіркі
сторінки історії українського народу, 2007 р.

Гордістю коледжу є те, що саме молодь навчального закладу бере
активну участь не лише у висадці дерев, а й у постійному благоустрої
території; у новітніх напрямках екологічної спрямованості в межах акцій
,,День Землі”, ,,Посади дерево”, зокрема, в конкурсі студентських
презентацій

на

екологічну

тематику:

група

2-АТ,

спеціальності

,,Технологічна освіта” (Павлов Р., Степанов В., Захарченко М.) розробляє
колективний електронний проект на тему ,,Екологія нашого краю”,
група 15 спеціальності ,,Фізичне виховання” (Галушка В., Галява А.,
Панченко Є.) – проект ,,Чисте екологічне середовище – наше здоров’я”,
актив групи 3-АД спеціальності ,,Дошкільне виховання” (Бегерусь К.,
Деніна Л., Маркова Д.) вдало презентує електронні творчі наробки
,,Бережіть рідну природу”, ,,Природа жива. Досить вбивати її”. Змістовний
і цікавий матеріал показує взаємозв’язок людини й природи, негативні
фактори, які впливають на навколишнє середовище. За допомогою
підготовленими студентами Котріковою Р. і Манжулою К. (група 2-АШ
спеціальності ,,Початкова освіта”) відеоматеріалів ,,Смог у великому
місті”, ,,Безпритульні тварини”, ,,Заповідні місця України”, ,,Бережімо
ліс!” сучасну студентській молоді можна пояснити просту істину: ми
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дивно, неправильно живемо на Землі, оскільки охороняємо цінне й
дорогоцінне, а безцінне не зберігаємо.
Однією з найбільш ефективних форм роботи щодо пошуку, аналізу
та

представлення

інформації

є

організація

науково-практичних

конференцій – невід’ємної частини екологічного виховання молоді.

Харченко О. О. на конференції у м. Могильов, 2009 р.

У 2009 р. викладач природничих дисциплін Харченко О. О. на базі
Могильовського державного університету імені А. О. Кулешова взяла
участь у Міжнародній науково-практичній конференції ,,Екологічні
проблеми природокористування на сучасному етапі, стан та шляхи
вдосконалення екологічного виховання молоді”. 2010 р. викладач
природничих

дисциплін

Шевирьова

Г.

Г.

на базі Макіївського

педагогічного училища взяла участь у засіданні методичного об’єднання
викладачів природничих дисциплін, на якому обговорювалися ключові
проблемні питання екології ,,Стан довкілля на сучасному етапі розвитку
людства”, ,,Фактори, які впливають на оточуюче середовище. Як їх
уникнути”, ,,Екологія довкілля у перспективі”, що потребують термінового
розв’язання. Результатом науково-практичних конференцій, взаємодії
викладачів природничого циклу різних закладів, установ стала організація
цікавих заходів на базі коледжу із залученням студентів коледжу, учнів
шкіл міста та області. Такі заходи проводяться задля пропагування тих
екологічних проблем, які потребують негайного обговорення та дій,
145

спрямованих на користь природи. Скажімо, 20 квітня 2012 р. з метою
розвитку

творчих

здібностей

та

винахідницького

мислення

в

підростаючого покоління в коледжі відбувся обласний інформаційний
семінар-тренінг екологічної спрямованості ,,Використання негативних
факторів для отримання позитивного ефекту”, ініціаторами якого стали
члени студентського парламенту Червяк Г., Чекалова С., Соломєнная Д.
Вони організували проведення заходу у формі обговорень, тренінгів.
Студенти самостійно долучилися до пошуку інформації, аби донести
проблеми навколишнього середовища. У заході взяли участь близько 30
учнів загальноосвітніх шкіл міста й області, студенти коледжу. Цікавою й
змістовною стала участь викладачів і студентів коледжу в семінарі з
актуальних проблем захисту навколишнього середовища: у виступі
,,Екологічні проблеми сьогодення” викладача природничих дисциплін
Шевирьової І. Г. розкрито негативний вплив екологічних проблем:
прискорення темпів зростання чисельності населення, деградація ґрунтів,
забруднення

гідросфери,

винищення

мінеральних ресурсів; виступи

лісів,

вичерпання

природних

викладача технологічних дисциплін

Брюховецької О. А. і студента 3-го курсу спеціальності ,,Технологічна
освіта” Рясного Є. були присвячені застосуванню методу фокальних
об’єктів у сучасному технологічному процесі, зокрема в навчанні молоді
нестандартним підходам, що зумовлюють технологічні досягнення
людства.

За

допомогою

методу
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фокальних

об’єктів

учні шкіл,

розділившись на дві команди, повинні були знайти нестандартні рішення з
очищення водоймищ та лісів. І це їм вдалося! Захід примусив укотре

замислитися

над

непростими

проблемами навколишнього середовища й відчути себе відповідальними за
майбутнє.
Викладач загальнотехнічних дисциплін Брюховецька О. А., студент спеціальності
,,Технологічна освіта” Рясний Є. на екологічному семінарі, 2012 р.

Усе глибше замислюючись над екологічними проблемами, студенти
коледжу виявили ініціативу щодо створення діяльнісного активу, який
зможе брати участь в обговоренні й вирішенні актуальних суспільно
значимих проблем. Таким активом є ,,Молодіжний медіацентр.UA”,
створений 2013 р., складовим напрямком якого став новітній екологічний
рух. Проблема, над якою працює об’єднання, – інноваційні шляхи
формування екологічної свідомості майбутніх учителів. Завдання: навчати
студентів впізнавати у природі вивчені живі об’єкти, бачити ознаки їх
пристосування

до

умов існування, біологічні ритми, пояснювати

екологічне значення; формувати навички перенесення екологічних знань у
реальне життя; формувати вміння проводити спостереження, дослідження,
аналіз і обробку даних отриманих у процесі роботи; активізувати
студентську молодь

до

природоохоронної

діяльності; виховувати

екологічну культуру поведінки людини як частини загальної культури,
взаємин людей і позитивного ставлення людини до природи. Напрямки
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діяльності: постійна активна участь в екологічних акціях; функціонування
лабораторії методики ознайомлення з природою; співпраця з екологічними
організаціями Луганської області.
З метою поглиблення знань студентів про флору й фауну, їх
пристосування до навколишнього середовища, практичного вирішення
екологічних проблем, дослідження всіх куточків земної поверхні 7 жовтня
2013 р.

в

навчальному

закладі урочисто

відкрито

,,Лабораторію

ознайомлення з живою природою” в присутності почесних гостей –
науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
та провідних учителів і вихователів освітнього округу.
Право розрізати символічну червону стрічку було надано завідувачу
кафедри дошкільної освіти, доктору педагогічних наук Гавриш Н. В.

Відкриття ,,Лабораторії ознайомлення з живою природою”.
Зліва на фото – Мінєнко Г. М., справа – Гавриш Н. В., 2013 р.

У лабораторії використано нетрадиційний колекційний метод
побудови експозиції, де експонати ілюструють природні ландшафти, що
дає можливість побачити особливості пристосування живих організмів до
різноманітних

умов

існування.

Матеріал,

зібраний

у лабораторії,

здебільшого виготовлений викладачами й студентами спеціальності
,,Технологічна освіта” (Цимбал О. В., Осіпов І. В., Лісоветським В.,
Пахомовим Д. та ін.) дає можливість навчити майбутніх учителів та
вихователів методам, формам, прийомам роботи з живою природою;
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активно пропагувати знання про природу; організовувати наукові
дослідження та спостереження; формувати професійну компетентність
студентів у галузі екологічного виховання; забезпечувати максимально
ефективне

використання

матеріальних

цінностей

лабораторії

для

формування знань про різноманітність біогруп і ландшафтів земної
поверхні у вихованців навчальних закладів освітнього округу.
Профіль лабораторії ознайомлення з живої природою – вивчення
пристосувальних властивостей організмів до різних умов існування,
викликаних різницею географічного розташування природних зон, у яких
ці організми проживають. Основними проблемами пошуково-творчої
роботи лабораторії є вивчення природних умов різних територій Землі та
адаптаційних властивостей об’єктів живої природи до них, що сприяє
залученню студентів до експериментально-дослідницької діяльності,
формує бережливе ставлення до культурного та природного надбання,
розвиває духовно-моральні цінності в майбутніх педагогів.
Збагачуючи традиції екологічної акції ,,День Землі”, викладачі й
студенти коледжу розпочли квітень 2015 р. екологічним ерудиціоном.
Його учасниками стали пропагандисти боротьби за чисте довкілля,
Коптєва Т. (група 2-АФ), Гурульов Д. (група 2-АФ) закликали присутніх
оберігати природу, бо вона ,,…такий же унікум, як картини Рафаеля.
Знищити її легко, відновити не можливо”. Яскравим моментом заходу став
результат творчої групи студентів товариства орнітологів. Серед них:
Шарий О., Огієнко О. (група 2-АТ), Ніколаєнко А., Сидоренко Є. (група 2АШ). Вони ознайомили учасників із завданнями національної громадської
природоохоронної організації. Фінал ерудиціону – облаштування на
території навчального закладу ще однієї затишної домівки для птахів.
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З метою ознайомлення студентів з містами України, заповідними
куточками Землі та виховання національної свідомості й патріотизму до
своєї Батьківщини у 2015 р. студентській аудиторії викладачами
природничих дисциплін Мінєнко Г. М., Харченко О. О., Шевирьовою І. Г.
було представлено проект ,,Україно, ти для мене – диво!”, який увійшов до
Програми з національно-патріотичного виховання ,,Скарби твої безцінні,
Україно!”. Її головною метою є акцентування уваги студентів на
природних зонах України.

Мінєнко Г. М. (зліва) та Шевирьова І. Г (справа)
на презентації проектів ,,Україно, ти для мене – диво!”, 2015 р.

Під час заходу було підкреслено, що такої землі, як наша, не знайти
більш ніде у світі. Унікальні гори, рівнини, печери, водоспади і навіть
коралові рифи. От тільки більшість українців, живучи поряд з усіма цими
дивами, навіть не здогадуються про їх існування. Саме тому викладачі й
студенти коледжу активно пропагують ці проекти серед студентів нового
набору, гостей коледжу, серед яких є школярі й дошкільники.
Для поглибленого дослідження питань, що стосуються довкілля
України та планети в цілому, необхідно орієнтуватися в екологічних датах
і природоохоронних акціях. Викладач природничих дисциплін Шевирьова
І. Г. створила календар екологічних дат і подій у жовтні 2016 р., що стало
новітньою формою для ознайомлення молоді з датами, пов’язаними з
охороною та збереженням довкілля.
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Сторінки екологічного календаря

Ще однією цікавою формою роботи з пропаганди знань про природу
та її емоційно-естетичного сприйняття стала організація студентською
спільнотою фотоконкурсів ,,Природа вражає”, ,,Веселка природи України”,
,,Земля. Згорьована та невмируща”, ,,Я люблю Україну”. Грамотами й
цінними подарунками за перемогу в зазначених конкурсах були
нагороджені студенти Лазуренко А. (група 2-АШ – 2015 р.), Почтаренко Л.
(група 2-АШ – 2015 р.), Сафронов О. (група 2-АШ – 2015 р.); учні ЗОШ ІІІІ ст. № 29 м. Привілля (2016 р.), Борисенко А. (учениця 11 класу
Лисичанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 – 2016 р.); Гурульов Д.
(група 4-АФ – 2016 р.), Ганага А. (група 1-ВС – 2016 р.). Фотоконкурси
стали потужним компонентом створення першого інформаційного
альманаху ,,Екологічна криза сучасності в Україні”.
Важливою для становлення громадянської позиції студентської
молоді в аспекті екологічної діяльності стала участь студентів у
конференціях

різних

рівнів:

викладачі

природничих

дисциплін

Шевирьова І. Г., Нєрєзова К. В., Криклива О. І., психолог коледжу
Хомич О. М. разом зі студентами 2-х курсів спеціальностей ,,Початкова
освіта”, ,,Дошкільна освіта” взяли участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції ,,Еколого-валеологічне виховання дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому
просторі”

з

метою

формування

екологічної

культури

фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення.
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молоді,

На сучасному етапі суспільно-економічних перетворень екологізація
стає одним із стратегічних напрямків в освіті, про що свідчить рішення
колегії Міністерства освіти і науки України ,,Про екологізацію вищої
освіти України”, яке було запротокольовано в кінці листопада 2015 р. Саме
тоді на базі Лисичанського педагогічного коледжу проведено обласний
круглий стіл з питання ,,Екологізація шкільної природничо-математичної
освіти в умовах запровадження нового державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти”. Інноваційні підходи до реалізації
екологічного компоненту освіти в умовах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
окреслила

завідувач

навчально-методичного

кабінету

коледжу

Сергієнко Л. В., а викладач природничих дисциплін Крикливою О. І.
представила цікаву форму занурення в атмосферу збереження природних
ресурсів та формування еколого-естетичного напряму професійної
підготовки педагога нової генерації.

Сергієнко Л. В., завідувач навчально-методичного кабінету коледжу
на семінарі з питань екологізації освіти, 2015 р.

Разом з цим відбулось тематичне театралізоване дефіле ,,У барвах
року вся земна краса” – спільний проект Лисичанського педагогічного та
Брянківського коледжів. Мережа зазначених заходів стала вагомим
підґрунтям для формування екологічних та громадянських компетенцій
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студентства коледжу. Зважаючи на актуальність процесів екологізації
освіти, викладачі коледжу намагаються організувати свою роботу так, щоб
у студентів виникло бажання діяти і вносити нове у світ природи.
Підґрунтям для творчих досягнень стала системна роботи викладачів
природничого циклу на базі лабораторії живої природи: проведення
екскурсій, що дозволяє використовувати дидактичні матеріали, які значно
розширюють рамки навчальної дисципліни, активізують пізнавальну
активність молоді, її зацікавленість до вивчення природи; залучення
студентів до дослідницької діяльності, що дозволяє викликати в майбутніх
педагогів бажання пошуку та проведення експериментів; збір та
збереження природних об’єктів, що дозволяє розширювати можливості
демонстрації адаптаційних властивостей організмів до різних умов
середовища; створення медіатеки з питань природничого характеру,
представленої

зібранням

книг,

відео-,

фото-

та

аудіоматеріалів,

електронних презентацій, що стане запорукою успіху на пробних заняттях
з педагогічної практики у школі та дошкільних навчальних закладів. З
метою формування екологічного наукового світогляду студентів під
керівництвом викладачів природничого циклу студентами створено низку
проектів

на

різноманітну

тематику:

,,Пристосування

–

унікальна

можливість для виживання”, ,,Чи все ми знаємо про кімнатні рослини?”,
,,Вікіпедія флори і фауни лабораторії живої природи”, ,,Електронний
посібник

,,Книга

,,Чорнобильська

природи”,

катастрофа”,

,,Видатні

українські

,Глобальні

проблеми

вчені-хіміки”,
людства”.

За

ініціативою викладачів природничих дисциплін розпочато роботу над
інформаційними проектами екологічного спрямування. Протягом 2015–
2016 н.р. вийшло 2 випуски: ,,Глобальне потепління”, ,,Екологічні проекти
світу”.
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Примірники
екологічного вісника

2016 р. створено інформаційно-екологічний вісник ,,Екологічні
проблеми в контексті антитерористичної операції”.
Задля ефективності засвоєння студентами значних обсягів інформації
про

таксономію й характеристику рослин, адаптацію тварин до

навколишнього середовища спільно зі студентами коледжу Гарною Г.,
Дубиною К., Курпас М., Баюк Д. укладено каталог флори і фауни
,,Лабораторії живої природи” (автор – Мінєнко Г. М., розробник –
Шевирьова І. Г.).

Зміст каталогу флори і фауни ,,Лабораторії живої природи”, 2015 р.

На основі змісту навчальних предметів природничого циклу
створено низку електронних проектів про видатних діячів України в галузі
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біології, географії, природознавства та хімії: ,,Сергій Михайлович
Гершензон – радянський генетик, мікробіолог”, ,,Альфред Миколайович
Окснер – ліхенолог світового масштабу”, ,,Яната Олександр Алоїзович –
український агроном, ботанік”, а також – інтегрований навчальноінформаційний проект ,,Врятуємо від забуття”.
Проведення у вересні 2015 р.
еколого-патріотичних
героїв
,,Україна

АТО”,
в

акцій

,,Алея

,,Тюльпан

слави”,

екологічному

ковчезі

планети”, ,,Я плекаю красу України”
сприяло

формуванню

патріотичної

свідомості, вшануванню пам’яті про
загиблих героїв, які віддали життя за незалежність України у 2014–2015 рр.
Студентами коледжу було висаджено понад 1000 цибулин тюльпанів та 28
оцтових дерев. Результатом екологічної акції ,,Україна в екологічному
ковчезі планети” є створення відеороликів ,,Весняні барви нашого
навчального закладу”, ,,Квітучі символи України”.

Кадри відеороликів ,,Весняні барви нашого навчального закладу”,
,,Квітучі символи України”, 2016 р.

Уперше за всю історію існування навчального закладу викладачами
природничих дисциплін спільно зі студентами було організовано цікаву,
пізнавальну, змістовну форму роботи, яка присвячена до Дня Державного
Прапора України та до відзначення 25-ї річниці незалежності України –
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започатковано процес висадки із живих квітів Національного Прапора
України.
До висадки Прапора залучились кращі студенти коледжу та
студентський парламент, а саме: Огієнко О. (група 3-АТ), Білянська К.
(група 2-ВС), Шевцова Т. (група 3-АШ), Пахомов Д. (група 2-АТ).

Висадка Прапора України з живих квітів
студентським активом коледжу, 2015 р.

Аналізуючи умови сьогодення, слід зазначити, що великий вплив на
навколишнє середовище відіграють воєнні операції на Донбасі, внаслідок
чого природа знищується або їй завдається велика шкода, погіршуються чи
стають нестерпними природні умови життя місцевого населення,
втрачаються природні ресурси. Через це на території східних областей
України виникли проблеми, які негативно впливають на біосферу –
людину і природу, а тому є масштабним екологічним злочином. Проблеми,
які виникають у результати бойових дій на Донбасі, змушують
замислитися студентів коледжу над питанням: як же війна впливає на
природу?
Саме це питання було обговорено у 2016 р. на інформаційноекологічному вернісажі ,,Глобальний екологічний фонд сучасних загроз
довкілля”. Так, студентка групи 3-Б спеціальності ,,Початкова освіта”
Буряк Ю. дослідила негативний вплив бойових дій на природу Донбасу й
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розмістила свої дослідження у третьому інформаційно-екологічному
віснику ,,Екологічні проблеми в контексті антитерористичної операції”.

Буряк Ю., студентка спеціальності ,,Початкова освіта”
(захист інформаційно-екологічного вісника), 2016 р.

Студенти

коледжу

постійно

демонструють

своє

прагнення

приносити користь природі. Наприклад, студенти групи 3-Б спеціальності
,,Початкова освіта” долучились до акції ,,Чисті джерела”, проведеної в
межах навчальної дисципліни ,,Методика навчання природознавства”
(викладач Шевирьова І. Г.). Мета заходу – дослідити та покращити стан
водних середовищ на території міста Лисичанська. Студентами Буряк Ю.,
Курпас М. розроблені оголошення для залучення населення міста до
корисної справи. Гасло екологічної акції: ,,Не будь байдужим – захисти
природу!”.
Задля
зацікавлення

стимулювання

творчого

самовдосконалення

студентів,

їх у поглибленому вивченні предметів природничо-

математичного циклу викладачами природничих дисциплін понад 10 років
проводиться олімпіада з біології. Студенти мають змогу продемонструвати
свої знання з цієї дисципліни, показати власне ставлення до оточуючого
середовища й позитивні наміри змінити екологію світу. Так, кращі знання
з біології показали студенти Горєтая Д., Міщенко А., Лондарь Х.,
Шубіна Н. Триває активне залучення студентської молоді до розробки
електронних проектів екологічної спрямованості. Зокрема, в 2016–
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2017 н. р. студенти готують до захистів проекти еколого-патріотичного
спрямування на Обласний конкурс-огляд ,,Єдина і сильна”, ініційований
Лисичанським педагогічним коледжем за підтримки Ради директорів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Луганської області у
2016 р. Так, студентка Ахтирська Є. (спеціальність ,,Початкова освіта”) під
керівництвом викладача природничих дисциплін Шевирьової Г. Г. готує
проект під назвою ,,Історія Рубіжанського краю”. Окрім студентів, до
конкурсу долучився викладацький склад коледжу, запрошені учні та
студенти навчальних закладів області. Очікуються високі результати у
вигляді творчого доробку про історію, персоналії, мальовничі куточки,
видатні місця батьківщини кожного учасника конкурсу.
Таким чином,

екологічне виховання

–

це організований і

цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу
й суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують відповідальне
ставлення молоді до природи, реальним показником якого є практичні дії
студентів щодо природного середовища, котрі відповідають нормам
людської моралі. Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань,
екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики,
екологічної культури.
На базі Лисичанського педагогічного коледжу проводиться низка
заходів, які спрямовують студентів на самостійне осмислення та
сприйняття тих фактів, які оточують кожного з нас. Екологічні акції
допомагають молоді реалізувати себе в суспільнокорисній справі; захист
наукових проектів, презентацій на екологічну тематику змушують
учасників замислитись над питанням ,,А що я можу зробити для
природи?” Участь у науково-практичних конференціях, семінарах,
тренінгах сприяє студентам оволодіти низкою знань, умінь і навичок, які
будуть підґрунтям у подальшій професійній діяльності. Така система
роботи формується роками й кожен учасник навчально-виховного процесу
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допомагає реалізувати ті завдання, які висуває новий Закон ,,Про ос віту”.
Лідерами в запровадженні нових ідей є самі учасники навчальновиховного процесу коледжу – студенти.
Кожна форма виховної роботи цікава для сучасної молоді. Усі
студенти коледжу – активні громадяни, які з задоволенням підтримують
зміни в освіті й пропагують власні молодіжні ініціативи в аспекті її
екологізації. Наразі студенти коледжу мають на меті розширити діяльність
екологічного руху навчального закладу на засадах волонтерства й тісної
співпраці з екологічними, соціальними й громадськими службами міста,
області, держави задля сприяння формуванню в молодого покоління
екологічної свідомості й громадської активності як ключових життєвих
компетенцій сьогодення.
2.3.4. Виточене перо (з історії розвитку регіонального інтернетконкурсу ,,Солов’їні далі”)
О місячне сяйво і спів солов’я,
Півонії,

мальви,

жоржини!

Моря бриліантів, це – мова моя,
Це – мова моєї Вкраїни.
В. Сосюра
Щоб стати поетом, самого лише бажання замало. Вища сила вкладає
в сутність людську, ще до появи її у світ, кому більше, кому менше,
таланту сприймати світ як філософську категорію, вміння мислити
художніми образами, не зрозумілими іншим. Поезія починається з
одкровення – спершу для автора, а потім і для читача. З любові до рідного
краю виростає велика любов до Батьківщини, до матері – України. І коли
вони говорять про почуття, то їхні слова – найвища сповідь, де немає місця
фальші, нещирості, лукавству.
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Здобута Україною незалежність і побудова суверенної держави
зумовили необхідність пошуку нових шляхів формування громадськопатріотичної позиції студентської молоді, серед яких творчі засоби
становлення особистості відіграли важливу роль. Виникли об’єктивні
умови для відродження пам’яті про кращих поетів рідного краю, традицій
українського бібліотечного краєзнавства, відновлення історичної пам’яті
народу через розвиток літературно-поетичного руху навчального закладу й
розвитку на цій основі національної свідомості студентів, виховання їх
гідності й патріотизму. Так, з 2000 р. у Лисичанському педагогічному
коледжі розпочав функціонування поетичний гурток „Молоді голоси”, що
об’єднав юних поетів-початківців. Під керівництвом викладачів загальної
філології Нікітіної Є. Г., Шкуран О. В., Шуліки Л. В., Сергієнко Л. В.,
Севастянової О. А. студенти знайомились з поезією рідного краю, охоче
приєднались до укладання й випуску першої поетичної збірки „Пелюстки”.

Представники студентського парламенту активно заохочують всіх
талановитих до поетичної майстерні, організовуючи літературні вечори, де
молоді автори презентували свою науково-дослідну роботу за краєзнавчим
напрямком.

На

зустрічі

з

шанувальниками

поетичного

слова

запрошувались місцеві поети А. Олексієнко, В. Кіхтенко, котрі виступали
також у ролі журі.
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Творча зустріч з місцевим поетом А. Олексієнком, 2005 р.

Кращі поетичні твори ліриків щороку були представлені до участі в
міському конкурсі „Проба пера”. Першими ластівками поетичного
молодіжного

руху є студентки спеціальності „Початкова освіта”:

Шкуренко О., Саніна Н., Пивоварова Г. Кожен випуск „Пелюсток” був
натхненим взірцем кропіткої творчої праці викладачів і студентів. З
власними поетичними творами студенти брали участь у коледжних
поетичних

читаннях,

міських конкурсах

образного слова.
На фото – загальноколеджний конкурс
поетичних творів про Кобзаря. Зліва –
Старостенко
коледжу,
студентка

Н.О.,

справа

завідувач
–

бібліотеки

Шкуренко

2 курсу

О.,

спеціальності

,,Початкова освіта”, 2003 р.
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З кожним роком усе більше відчувалась потреба переосмислити
започатковану працю в колі поетів-однодумців, використовуючи нові
форми

роботи

літературно-краєзнавчого

й

поетичного

осередків

навчального закладу. Для вирішення цього завдання директор коледжу
Мінєнко Г. М. застосувала інформаційно-комунікаційні технології та
телекомунікаційні можливості в роботі зі студентами коледжу, учнями
шкіл,

учителями,

місцевими письменниками. Під її керівництвом

викладачам філології вдалось створити потужну науково-методичну,
культурно-історичну

платформу

для

вивчення

українознавства та

краєзнавства – кабінет-музей ,,Сучасного українознавства”
як культурний та науковий осередок не
лише для викладачів і студентів коледжу, а
й усього міста та області. Студентський
парламент ініціює перші кроки у вивченні
культурної

спадщини

поетичних

і

педагогічних талантів Луганщини на базі
новоствореного

музею,

досліджуючи

Кабінет-музей ,,Сучасного

документи, хроніки, зміст публіцистичних

українознавства”, 2008 р.

матеріалів. З перших днів існування в
кабінеті-музею ,,Сучасного
ства”

камерній

відбувається

українознав-

затишній

атмосфері

декламування

авторських

віршів, присвячених творчості В. Сосюри.

Засновник – Мінєнко Г. М.,
директор Лисичанського
педагогічного коледжу.
Завідувач – Шуліка Л. В.,
голова циклової комісії
викладачів загальної філології

2008 р. Лисичанський педагогічний коледж святкував подвійний
ювілей – 75-й день народження навчального закладу і 115-у річницю з Дня
народження свого поета-земляка В. Сосюри, куди запрошено його сина.
Студенти й викладачі мали можливість поспілкуватися з почесним гостем,
поставити цікаві питання. Нині звернення до творчості В. Сосюри,
краєзнавства взагалі виконує важливу роль виховання в молодого
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покоління почуття патріотизму, відчуття гордості та поваги до свого
минулого й сучасного, сприяє українонаціональній самоідентифікації в
складних соціокультурних умовах Східного регіону України.

У центрі праворуч син В. Сосюри, 2008 р.

Через високу залученість студентської молоді коледжу та молоді
міста до участі в літературно-краєзнавчому й поетичному рухах коледжу
2012 р. було прийняте рішення відкрити на базі кабінету-музею
,,Сучасного українознавства” обласну наукову лабораторію „Мовна
палітра Луганщини” з метою забезпечення умов для дослідження
особливостей етнолінгвістики та літературного краєзнавства Луганщини,
сприяння формуванню наукового та творчого потенціалу молоді,
дослідження та узагальнення інноваційних процесів при вивченні
філологічних дисциплін у сучасній школі, виховання в молодого покоління
поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в
Україні. Мовна лабораторія об’єднала фахівців з української мови та
літератури Луганської області: науковців Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка (доктора педагогічних наук,
завідувача кафедри української мови Горошкіну О. М., кандидата
філологічних наук, доцента кафедри української мови Мілєву І. В.),
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кандидата філологічних наук, старшого викладача Державної академії
культури і мистецтв Д’якову Т. О., викладачів, студентів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста й області, викладачів і
студентів Лисичанського педагогічного коледжу; учителів-новаторів міста
й області, які мають досвід експериментальної та пошукової роботи в
галузі вивчення літературного краєзнавства та етнолінгвістики або які
прагнуть отримати такий досвід; студентів та учнів 9-11 класів, що
цікавляться питаннями вивчення мови та літератури рідного краю,
бажають отримати консультативну допомогу в ознайомленні з основами
наукових досліджень, пишуть пошукові чи науково-дослідні роботи з
української мови чи літератури.
На базі лабораторії постійно діють напрямки: студія іноземної мови
„Beinadvance”, яка з 2015–2016 н. р. розширила межі творчого пошуку
завдяки залученню студентів до науково-дослідницької діяльності з
іноземних мов у новоствореному ,,Центрі мов”; студія літературного
краєзнавства та художньої творчості „Крила”; методична студія „Слово”.
Зокрема, в 2015–2016 н. р. студентки Фесенко І., Лондарь Х. (спеціальність
,,Початкова освіта”) успішно захистили творчий проект ,,Свята та їх
значення в культурі Великобританії й США”, а студентка Матушкіна О.
(спеціальність ,,Початкова освіта”) 2016 р. стала дипломанткою конкурсу
,,Microsoft. Вчитель-новатор” з проектом ,,Бернс: поет та громадянин”.

Засідання лабораторії ,,Мовна палітра Луганщини”. У центрі – керівник
лабораторії, голова циклової комісії викладачів загальної філології Шуліка Л. В., 2012 р.
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До діяльності мовної лабораторії на базі музею українознавства
постійно

долучаються

письменники

Луганщини,

представники

громадських організацій. Серед гостей музею – член Національної спілки
письменників України, письменниця Г. Гайворонська, член Національної
спілки письменників України, письменник, відомий грінченкознавець –
О. Неживий; голова обласної організації „Просвіта” В. Семистяга,
письменник,

член

обласної

спілки

письменників

А. Олексієнко,

письменники Луганщини А. Проневич, М. Руденко. Така тісна співпраця з
митцями поетичного слова, людьми, в чиїх руках тремтить у невпинному
творчому пошуку виточене
перо, все більше спонукає
студентську

молодь

до

поетики, виховує бажання
примножувати
рідної

багатства

мови. Це яскраво

простежується
результатами

за
щорічного

Міжнародного студентського конкурсу з української мови імені Петра
Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та
учнівської молоді імені Тараса Шевченка, регіонального конкурсу імені
Ю. Єненка „Борітеся – поборете!”, міського конкурсу „Проба пера”;
регіональних

науково-практичних

конференцій

„Образне

слово

Луганщини”, „Слобожанська беседа”, про що свідчать дипломи та
грамоти, нагороди, представлені в музеї.
Краєзнавча робота стає не декларованим, а насправді пріоритетним
напрямком діяльності гурткової роботи в Лисичанському педагогічному
коледжі

на

базі

науково-дослідної

лабораторії

„Мовна

палітра

Луганщини”. Спонукати до літературної творчості молоде покоління
учнівської та студентської молоді; надати можливість обдарованій молоді
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Луганщини представити себе в інформаційно-культурному просторі – такі
завдання ставить перед собою науково-дослідна лабораторія „Мовна
палітра Луганщини”. Викладачі циклової комісії загальної філології
спрямовують свою діяльність на прищеплення студентам інтересу до
вивчення творів поетів рідного краю, виховання любові до найдорожчого
місця на землі – малої батьківщини; вивчення історії рідного краю, мови,
культури. У зв’язку з цим одним з пріоритетних напрямів патріотичного
виховання молоді є поетичне краєзнавство. Визначивши для себе ці
завдання, ми звернулися до творчої спадщини В. Сосюри – нашого
земляка, „співучого солов’я” донбаської землі. Творчість цієї людини
ближча й зрозуміліша нам. Тому 2012 р., як один з аспектів краєзнавчо го
напряму, на базі коледжу в межах роботи Всеукраїнської науково практичної конференції ,,Мовна палітра Луганщини” рішенням спільної
колегії учасників конференції на чолі з Мінєнко Г. М. було започатковано
обласний творчий інтернет-конкурс „Солов’їні далі”, присвячений
вшануванню пам’яті В. Сосюри (Наказ № 116 від 08.05.2012 ,,Про
результати Всеукраїнської

науково-практичної конференції ,,Мовна

палітра Луганщини”).
Уже стало традицією щорічно зустрічати в Лисичанському
педагогічному коледжі поетичну весну разом з лірикою В. Сосюри,
людини, яка стала легендою нашого невеликого містечка. Коледжне
товариство об’єднала поетична Луганщина, любов до рідної землі,
солов’їна мова нашого земляка – найніжнішого лірика В. Сосюри. Коли
земля просинається від зимового холоду, зацвітає бузок, починають
співати птахи багатоголосну мелодійну пісню, а в душі кожної творчої
людини

народжується

поетичне

натхнення,

у

Лисичанському

педагогічному коледжі знову і знову лунає мова В. Сосюри під час
проведення обласного творчого інтернет-конкурсу „Солов’їні далі”.
Ініціюють

проведення

цього

заходу
166

представники

студентського

самоврядування

під

керівництвом

викладачів-філологів.

Разом

зі

студентами викладачі займаються популяризацією цього конкурсу,
розробляють номінації.
Кожен річний етап у проведенні обласного творчого інтернетконкурсу неповторний за формою проведення. Традиційно захід
відбувається в межах діяльності науково-дослідної лабораторії „Мовна
палітра Луганщини” за участю письменників Луганщини, культурних
громадських організацій, сприяння Лисичанського міського виконавчого
комітету та має на меті спонукати до літературної творчості молоде
покоління учнівської та студентської молоді; надавати можливість
обдарованій

молоді Луганщини

в

соціокультурному вимірі часу

продемонструвати своє професійне зростання; виховувати любов до
України та малої батьківщини, творчої спадщини В. Сосюри. Конкурс
проводиться заочно. До складу журі входять викладачі циклової комісії
загальної філології, а головою є Гайворонська Г. А. Оргкомітет приймає
авторські поетичні та прозові твори, наукові дослідження, теми яких
актуальні й цікаві для читача. Учасники конкурсу обирають для своїх робіт
українську мову, якщо їхні уподобання схиляються до вибору таких
номінацій: „Голос ніжного серця” (інтимна лірика); „Як я люблю тебе, мій
краю вугляний” (громадянська лірика);

„Такий я ніжний, такий

тривожний” (авторська поезія за мотивами творів В. Сосюри); „В хвиль
блакитнім прудководді сонце порина…” (пейзажна лірика); „Ні, я зовсім
іще не заповнив золотої анкети життя” (пошуково-творчі матеріали про
життя та творчість В. Сосюри та письменників Луганської області). Для
тих, хто має за мету перевірити свої здібності в перекладах поетичних
творів В. Сосюри англійською, німецькою, французькою мовами, ми
пропонуємо номінацію „На мене зорять знов улюблені рядки”.
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Переможці конкурсу ,,Солов’їні далі” разом з поетами А. Проневич, Г. Гайворонською
та викладачами Шулікою Л. В., Шкуран О. В., 2012 р.

Щорічно, з 1 листопада і до 1 квітня, творча молодь з усіх куточків
Луганської області надсилає до коледжу електронною поштою свої роботи.
Підведення підсумків конкурсу традиційно відбувається наприкінці квітня,
під час проведення „наукової весни” в коледжі. Завдяки інформаційнокомунікаційному простору, технічним можливостям з деякими учасниками
ми спілкуємося за допомогою скайпу, у невимушеній атмосфері живого
спілкування відчуваємо позитивний настрій учителів-наставників.

Спілкування з конкурсантами в онлайнформаті, 2015 р.

За підтримки онлайнзв’язку з професором кафедри української мови
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Горошкіною О. М. поетичний конкурс удосконалюється у сфері
мовленнєвої компетентності. Переможці нагороджуються дипломами та
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відзначаються сертифікатами, які надсилаються на вказану в заявці
електронну адресу. Творчі керівники отримують подяки від імені
організаторів конкурсу. За результатами конкурсу видається електронний
збірник матеріалів „Пелюстки”, який розміщується на офіційному сайті
коледжу. Цей захід об’єднує не тільки шанувальників поезії, відкриває нові
обрії для творчого дебюту учасників. Він має величезне виховне значення.
Любов до України, рідної землі починається саме тут, на батьківщині
В. Сосюри, який залишив своїм нащадкам рядки „Любіть Україну”.
Створення інформаційного простору за допомогою мультимедійних,
інформаційних

хмарних

веб-можливостей

дозволяє

встановити

телекомунікацію, розширити інформацію про роботу лабораторії „Мовна
палітра Луганщини”, яка розгорнута як на сайті коледжу, так і на сайті
циклової комісії викладачів загальної філології. Так, у 2014–2015 н. р.
„Солов’їні далі” було проведено як форум викладачів і студентів, у якому
взяли участь науковці: Горошкіна О. М. – доктор педагогічних наук,
професор кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка; Пінчук Т.

С. – кандидат

філологічних наук, професор Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка, декан факультету української філології та
соціальних комунікацій; учителі: Матросова О. М., учитель української
мови та літератури Лисичанської ЗОШ № 26; Журба А. Ю., учитель
української мови та літератури Кремінської ЗОШ; Антонова О. В., учитель
іноземної мови; Шимко Н. В., учитель української мови та літератури
ЗОШ № 4 м. Лисичанськ; Княгиніна Т. Ф., учитель англійської мови
Лисичанської ЗОШ № 3; Пушишина Т. М., учитель НВК „Преображенська
ЗОШ І-ІІ ступенів” Сватівського району; Шукалова О. Б., учитель
Щастинської ЗОШ № 2; Козорєзов А. М.; заочну участь у форумі також
взяли й письменники Луганщини – Гайворонська Г., Балаба О. З
аналітичним оглядом результатів інноваційної, наукової та пошуково169

дослідної діяльності виступила Тарарива Л. Ю., кандидат філологічних
наук, заступник директора з навчальної роботи коледжу, керівник студії
іноземної мови „Beinadvance”. Залучення до перших кроків наукової,
пошукової, дослідницької діяльності учнів – рушійна сила у пошуках
інноваційних форм роботи не лише для науковців та викладачів вишів, а й
для вчителів сучасної школи. Тому літературознавча студія „Крила”
забезпечила організацію і проведення ІІІ Регіонального творчого конкурсу
учнівської та студентської молоді „Солов’їні далі”. Серед робіт учнів
цікавий досвід співпраці вчителя та учениці, який обов’язково займе
почесне місце у кабінеті-музеї ,,Сучасного українознавства”, поповнивши
експозицію матеріалів літературної Луганщини.

Це робота, надіслана на конкурс пошукових робіт учителем НВК
„Преображенська ЗОШ І-ІІ ступенів” Сватівського району Луганської
області Пушишиною Т. М., виконана ученицею 8 класу Ляшовою М.
„Золота нива мого життя. Життя і творчість Леоніда Верцуна”. Загалом
2015 р. у конкурсі взяли участь 111
учасників
представники

Луганщини,

а

Часовоярівської

також
ЗОШ

Артемівського району Донецької області.
Головою журі стала Г. Гайворонська –
відома українська поетеса, яка вболіває за
долю Луганщини – світанку України, хвилюється й опікується молодою
поетичною когортою, своїм прикладом показує, якою важливою для
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суспільства є позиція митця у критичний час історії. Щороку помітна
тенденція до збільшення охочих спробувати свій поетичний талант.
Порівняно з 2012, 2013, 2014, 2015 рр., коли кількість конкурсантів
складала від 67 до 111 осіб, 2016 р. побив усі кількісні рекорди. 144 учнів
9-11 класів надіслали свої роботи, такі різні за змістом, але схожі в прояві
щирої любові до творчості свого поета-земляка. Гостями заходу стали
переможці: Кутєпова А. (НВК „Олексіївська школа-гімназія”, керівник –
Закутня Л. М.), Соломаха А. (Сєвєродонецький НВК „Спеціалізована
школа-колегіум

національного

університету

„Києво-Могилянська

академія”, керівник – Сошик В. А.), Шаповалова С. (Коломийчиська ЗОШ
І-ІІІ ступенів, керівник – Шаповалова В. П.), Давидова К. (Лисичанська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30, керівник – Кузовльова О. В.), Ряполова В.
(Рубіжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, керівник – Матвієнко В. О.),
Піньковський О. (ЗОШ № 20 м. Сєвєродонецьк, керівник – Рожок А. А.),
Сокирка С. (Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2, керівник
– Єфімцев В. М.). Творчість переможців конкурсу була пронизана палким
патріотичним духом. О. Піньковський прочитав свій вірш:ОІІ
Сьогодні Україну розкидало на шмаття
Її порозкидало, як попіл із багаття!
Тепер ми всі в багнюці
Такій, що аж по горло.
І за маленьких людців
Нікому не стане соромно.
Вони погасили багаття,
Що 24 роки горіло,
Але вирішили забратися,
Поки це іще можливо.
А нам що тепер робити?
Самим виливати гармати?
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А дітей же бо чим кормити?
І де їх вкладати спати?
Нащо заварили кашу,
Ніби тоді далеко?
Нащо послали хлопців,
Які вже тепер на небі?
І що нам тепер робити?
Куди їхати чи втікати?
Гради стоять над містом,
Автоматами шиють хати.
А ми сидимо, ніби миші,
У конурах чи підвалах.
Ми всі вже хочемо тиші,
Чекаємо останній спалах.
Більша кількість віршів учасників – це сага про рідний край, мрія про
те, що закінчиться кровопролиття. Так, у ліричному творі Дзюби М., учня
Сватівської ЗОШ І-ІІ ступенів, звучить гордість про українських героїв, які
пішли у вічність:
Герої не вмирають…
Вони пішли у вічність
І звідти поглядають
На синь синівських сліз.
Герої не вмирають…
У них безсмертні душі,
Вони огнем палають,
І мальвами у мами
Під вікнами цвітуть.
Герої не вмирають…
Вони птахами стали –
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Злетіли голубами
До білих піднебесь.
І там весни осанну
Співають з журавлями,
І з янголами тихо
Моляться за нас.
Герої не вмирають…
Вони дощами впали,
Зросили рідну землю,
Умили сині очі –
І проліски в гаю
Блакиттю сліз жіночих
Поглянули на небо –
Їм посміхнулись зорі,
Зітхнула темна ніч.
Весна така прекрасна,
Під ґанком стара мама,
Дружина при надії,
Донька коло воріт.
Усі чекають батька,
Бо він не міг загинуть
І залишити їх.
Герої ж не вмирають?..
Мовчить високе небо.
Лише бузок травневий
Про діда шелестить…
Обласний конкурс поступово розширює свої межі – до участі
надійшли роботи вихованців зразкової поетичної студії „Зернятко”
Христинівського будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської
районної ради Черкаської області під керівництвом В. І. Криницького.
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Осторонь не залишилися і наші першокурсники. Горєтая Д.
(спеціальність „Видавнича справа та редагування”) представила проект
„Закоханий у рідну землю”, присвячений В. Сосюрі, Почтаренко Л.
(спеціальність „Початкова освіта”) трансформувала в інноваційному
просторі вірш О. Анастасії „Край поту й чорного вугілля”. У цей день
солов’їна мова нашого земляка об’єднала увесь світ, адже на конкурс було
запропоновано цікаву номінацію „На мене зорять знов улюблені рядки”,
учасники якої надіслали авторські переклади творів Сосюри англійською,
російською,

французькою,

навіть

латинською

мовами.

Студенти

Лисичанського педагогічного коледжу творчо інтерпретували авторські
переклади учасників конкурсу. Кожен етап творчого інтернет-конкурсу
„Солов’їні далі” заохочує до пошуку нових форм співпраці і викладачів, і
студентів.
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Небайдужі до поетичного слова студенти-активісти запропонували
організувати зустріч з місцевим бардом В. Кіхтенком. 20 травня 2016 р.
наше товариство знову об’єднала поетична Луганщина й студенти
Лисичанського педагогічного коледжу, викладачі із задоволенням зустріли
шановного гостя.

Валерій Олексійович Кіхтенко – місцевий поет, прозаїк, журналіст,
сценарист, член міського літературного об’єднання „Исток”, член Спілки
журналістів України, переможець конкурсу „Людина року–2003” за
досягнення в галузі культури і журналістики подарував незабутні творчі
привітання коледжанам. Знайомство з поетом відбулося під пісню
„Лисичанский край”, яку разом під бурхливі оплески співали студенти й
викладачі. Зворотній зв’язок – емоційне сприйняття пісенної творчості
поета, і питання, які ставили гостю студенти. Зачаровувала атмосфера
легкого, комфортного спілкування. Валерій Олексійович із задоволенням
відповідав на запитання студентів коледжу, співав свої пісні. Особливий
інтерес студентської аудиторії був прикутий до книги автора „П’ять легенд
Лисичанська”.

Кінохронікою

цікавилися

студенти

спеціальності

„Видавнича справа та редагування”, маючи нагоду поспілкуватися з
професійним

журналістом.

Для

гостя

студенти-першокурсники

представили свій новий фільм, присвячений українській пісні. Ця зустріч
відкрила присутнім нові імена у краєзнавчому світі поезії. Члени
студентського парламенту запросили на зустріч і Е. О. Веремієнко,
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викладача української літератури Стаханівського педагогічного коледжу,
керівника гуртка української літератури „Промінь”. Її творчість представив
М. С. Сапіжак, заслужений працівник України, керівник народного
квартету „Джерело”, народного хору ветеранів „Гвардія”.

Підбадьорити присутніх піснею можна, якщо виконувати її, вклавши
всю душу й серце. На вірші Е. О. Веремієнко прозвучала пісня „Луганщина
– мій рідний край”. Такі зустрічі наводять на думку, що завжди треба
цінувати тих, хто з тобою поруч. І не треба шукати чогось неймовірного,
якщо поруч живуть талановиті, закохані в свою землю творчі люди.
Засідання літературної вітальні „Поетична Луганщина” закінчилося
фотозйомкою з поетами на добру згадку про зустріч, книгамиподарунками, квітами і сподіванням на те, що „Луганщина як світанок
України” буде завжди процвітати в колориті поезії, музики, творчості своїх
талановитих людей. Отже, широка палітра конкурсу ,,Солов’їні далі”
довела, що проростатиме на землі Донбасу молоде коріння поетичного
дивосвіту, якщо поруч з нами люди-легенди, закохані у свою землю,
прославляють її у своїх піснях, віршах, казках, якщо молоді цікаво вивчати
їх досвід, черпати приклади самобутньої культури, дух патріотизму,
відчувати серцем рідний краї

у кожному спалаху українського

дивовижного слова.
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Щороку

студенти

коледжу

під

керівництвом

викладачів

Шуліки Л. В., Тарариви Л. Ю., Сергієнко Л. В. беруть активну участь у
філологічних

конкурсах

імені

Тараса

Шевченка,

Петра

Яцика,

демонструють ґрунтовні знання з української мови і літератури.

Молодь доводить високими результатами можливість конкуренції з
іншими переможцями навчальних закладів на більш високому рівні. У
всеукраїнських етапах олімпіад філологічного напрямку протягом 2000–
2016 рр. четверо студентів посіли перші місця, восьмеро отримали ІІ–
ІІІ місця.
Початок третього тисячоліття для нашого молодого покоління – це
випробування сили духу під час війни з північним сусідом, можливість
відчути себе не тільки свідком, а й творцем сучасної історії. Студентський
парламент Лисичанського педагогічного коледжу із задоволенням
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сприйняв ідею педагогічного колективу встановити рекорд на прочитання
віршів про Україну.
26 серпня 2016 р. з метою реалізації Концепції національнопатріотичного виховання та відзначення 25-ї річниці Незалежності
України на базі коледжної наукової лабораторії „Мовна палітра
Луганщини” колектив викладачів, студентів, співробітників представив
проект „Мова об’єднує”, що передбачає читання поезій, у змісті яких
закладено

ідею

узагальнюючого

образу

України.

Кабінет-музей

українознавства, де відбувалася непереривна животворча поетична феєрія,
сам надихав на творчу ідилію живого слова патріотичної лірики. Для
досягнення поставленої мети, а саме прочитання максимальної кількості
віршів відповідною кількістю учасників протягом 8 годин, осторонь не
залишилася жодна людина.

Урочистий захід, який відбувся у святковій атмосфері патріотичного
піднесення, відкрила директор Лисичанського педагогічного коледжу
Мінєнко Г. М. Наглядова рада спостерігала, оцінювала, фіксувала
результати учасників цього рекорду. До складу ради увійшли Лещенко
Лілія Іванівна – почесний громадянин м. Лисичанськ; Пінчук Тетяна
Степанівна – декан факультету української філології та соціальних
комунікацій, кандидат філологічних наук, професор кафедри української
літератури

Луганського

національного
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університету

імені

Тараса

Шевченка; Китаєва Олена Сергіївна – журналіст, головний редактор
регіональної громадсько-політичної газети „Новый Путь”; Олексієнко
Анатолій Андрійович – заслужений працівник культури України, голова
міського літературного об’єднання „Исток”, Міжрегіональної спілки
письменників України, поет, композитор, співак, соліст народної хорової
капели ім. Е. Мануйлова і народного ансамблю „Обрій”, неодноразовий
переможець обласних, всеукраїнських конкурсів авторської й виконавської
майстерності, міжнародного фестивалю мистецтв „Слобожанський спас”;
Сапіжак Михайло Степанович – відмінник освіти України, заслужений
працівник культури України.
Ланцюг живої мови в потоку декламування не зупинявся ні на мить.
Кожен

вірш,

прочитаний

заявленими

учасниками

проекту,

був

неперевершеним і неповторним у перебігу цієї урочистої рекордної події.
Впродовж восьмигодинного реального часу було прочитано 337 віршів.
Поетичні твори були ретельно відібрані за змістом, тематикою. Твори
поетів-класиків українського слова, нашого земляка В. Сосюри, мелодія
віршів сучасних поетів, авторські твори студентів – палітра лірики
надихала віру в сильну, квітучу, вільну Україну, надавала можливість і
дорослим, і юним читцям заходу відчути себе громадянами, учасниками
державотворення в такий складний час для своєї малої батьківщини –
Луганщини.
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Поетичне слово, яке лунало, було духовним джерелом невичерпної
любові до рідної землі, нашої соборної України. Воно було віщим, бо в
ньому відчувалася надія, заповітним, бо воно закликало до волі. Ця
рекордна подія не тільки історична сторінка в житті Лисичанського
педагогічного коледжу, не тільки демонстрація іміджу й утвердження
авторитетності на освітянській ниві Луганщини. Викладачі циклової
комісії загальної філології забезпечували організацію й проведення цього
урочистого заходу.

Рекорд довів небайдужість молодого покоління до історії своєї
держави, патріотичну зрілість викладацького складу, мрію всіх учасників
про припинення кровавих подій на Сході країни.
180

Продовжуючи добрі традиції краєзнавчо-поетичного руху коледжу,
студенти 2016 р. взяли участь у творчому конкурсі ,,Моя бібліотека”,
організованому

науковою

бібліотекою

Луганського

національного

університету імені Тараса Шевченка. Наші поети й літературознавці
поповнили

скарбницю

навчального

закладу

новими

перемогами:

Сидоренко Л., студентка спеціальності ,,Початкова освіта” – І місце в
номінації ,,Кращий вірш про
бібліотеку”;

Сухомліна

студентка

А.,

спеціальності

,,Журналістика” –

ІІІ місце;

Білянська К.,

студентка

спеціальності ,,0
,Видавнича
редагування”
номінації

–

,,Краще

справа
І

та

місце
есе

в

про

бібліотеку”.
Поступово цікава справа набуває нових обертів, популяризація
досвіду викладачів-літераторів в організації і проведенні поетичних
заходів поширюється за межами м. Лисичанськ. Виникає потреба часу –
заявити про себе на авторитетному рівні, змінюючи традиційні форми
роботи в дослідженні літературного краєзнавства. Краєзнавство – це
безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь, всього
найкращого, що в сфері матеріальної й духовної культури витримало
випробування часом. Воно є своєрідним містком, який поєднує покоління
минулі з поколіннями сьогоднішніми й прийдешніми. Приємно відчувати,
що молодь Лисичанського педагогічного коледжу виявляє інтерес,
ініціативу до вивчення творчості поетів Луганщини, заохочує до науково дослідної роботи у вимірі краєзнавчих покликань інших.
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2.3.5. Творча людина – майбутнє країни (історія регіонального
фестивалю обдарованої молоді ,,Сузір’я колискової Донбасу”)
Учитель, який передає дитині лише знання, –
це ремісник; той, хто виховує особистість,
розвиває творчий потенціал дитини, –
справжній митець своєї справи.
С. Русова
Сучасне світове суспільство усвідомлює, що основним багатством
кожної країни є людський капітал, ріст якого потребує сьогодні
масштабних державних інвестицій. Це визначає стратегічний напрям
трансформації панівної моделі вищої освіти – створити в кожному вищому
навчальному

закладі

України

творче

середовище

для

розвитку

пізнавальних та інтелектуальних можливостей особистості, її творчого
потенціалу. Тільки такі методологічні й змістовні якісні зміни сучасної
освіти забезпечать життєздатність майбутнього соціуму, побудованого на
засадах знань і творчості людей.
Демократизація й гуманізація суспільства створюють можливість
вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для
творчості кожного.
Розвиток особистості, її творчих можливостей стає метою всіх
суспільних відносин, тому в сучасних умовах діяльність навчальних
закладів потребує конкретних змін. Це викликало необхідність у
формуванні соціально активної та креативної особистості, дало можливість
студенту самореалізуватися у навчально-виховному процесі.
Розвиток творчих здібностей студента – нагальна проблема сучасної
психолого-педагогічної науки і практики.
Радикальні зміни в суспільстві – складний і тривалий процес,
пов’язаний з пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх
сферах життєдіяльності людей, зумовили необхідність творчої участі
студентської молоді у цьому процесі.
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У Національній доктрині розвитку освіти наголошується, що мета
державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина
України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й
навчатися

протягом

життя,

оберігати

і

примножувати

цінності

національної культури та громадянського суспільства.
Саме для цього в навчальних закладах повинні створюватися
сприятливі умови для самовираження особистості студентів у різних видах
діяльності, розкриття їх нахилів, здібностей і обдарованості.
Головний закон усіх змін – творчість, яка надає сенс життю людини
як продуктивна людська діяльність, що здатна породжувати якісно нові
матеріальні й духовні цінності суспільного значення. Актуальним засобом
розвитку творчих здібностей студентів є креативні напрямки, за
допомогою яких викладач спонукає студентів до творчих дій.
Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років,
розвиваючи схильність дитини до праці. Саме ця схильність є секретом
дитячої обдарованості.
Щоб суспільство отримало творчих, діяльних і духовно розвинених
громадян, необхідно так будувати роботу закладів освіти, щоб метою
розвитку

здібностей

молоді була допомога їй реалізувати свої

індивідуальні якості, не загубитися в масі інших, сприяти переорієнтації
їхнього

репродуктивного

мислення

на

творче

індивідуальне

конструювання. Однією з основних умов розвитку творчої особистості є
взаємодія між зовнішніми і внутрішніми чинниками, між генетичною
обумовленістю

творчої

обдарованості й умовами навколишнього

середовища. Якщо високий творчий потенціал має відповідні умови, то він
піднімається на ще вищий рівень; за менших можливостей розбудити
творчість можна завдяки використанню відповідних навчально-виховних
засобів і методів. Дбаючи про розвиток творчих здібностей студентів,
залучаючи їх до творчої праці, в Лисичанському педагогічному коледжі
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створюються необхідні умови для розвитку всіх психічних якостей молоді.
Творча діяльність студента, разом з тим, благотворно позначається на їх
фізичному й естетичному розвитку. Залучення молоді для творчої
діяльності поза навчальними заняттями розкриває перед ними горизонти
людських

можливостей

і

сприяє

правильному

самовизначенню.

Розгалужена соціально-гуманітарна робота коледжу спрямована на
створення умов для всебічного розвитку особистості майбутнього
конкурентоспроможного, інтелігентного фахівця. Адже позанавчальна
робота й змістовне дозвілля студентів – це запорука гармонійного розвитку
творчої особистості сучасного студента. У коледжі створено умови для
підтримки талановитої молоді, розвитку її творчих здібностей.

Духовий оркестр, 1980 р.

З перших років існування педагогічного училища були створені
гуртки художньої самодіяльності, які охоплювали значну кількість
студентської молоді: змішаний хор, керівник – Дорофеєв В. М.; ансамбль
народних інструментів, керівник – Шевченко М. О.; духовий оркестр,
керівник – Пікрун Г. П.; вокальний ансамбль української пісні, керівник –
Колесниченко В. М.; танцювальний ансамбль, керівник – Зайцева Л. О.;
хор викладачів, керівник – Бадунь В. М.; змішаний ансамбль викладачів
музики, керівник – Бадунь В. М.; ВІА, керівники – Вертипорох В. М.,
Філоненко В. В.; ансамбль студентів коледжу, керівник керівник –
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Вдович О. М. Святкові концертні програми за участю цих колективів
завжди викликали яскраві та неповторні емоції.

Танцювальний колектив, керівник Зайцева Л. О., 1988 р.

Хор викладачів, керівник Бадунь В. М., 1999 р.

Ансамбль студентів коледжу, 2005 р.

Ансамбль студентів коледжу, 2007 р.
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З роками удосконалювалася майстерність керівників і виконавців, як
результат

–

перемоги в

конкурсах і фестивалях різних рівнів,

багаточисленні дипломи та грамоти. Перемогу в міському фестивалі
української пісні здобули Туленцова І., Галига Н., на фестивалі ,,Формула
успіху” в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
гран-прі виборола Жукова Н., феєричним виконанням та оригінальністю
полонив журі високопрофесійний виступ ансамблю ложкарів.

Ансамбль ложкарів, керівник Соломко С. В., 2011 р.

Учасники фестивалю ,,Формула успіху”, 2011 р.
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Плеяда нагород фестивалю ,,Формула успіху” за номінаціями, 2011 р.

Якісна робота гуртків і секцій, які допомагали розвивати гармонійну
особистість, лідерські якості та громадянську позицію, спонукала до
осмислення питання виведення студентської молоді та школярів на більш
високий рівень демонстрації своєї майстерності. Колектив коледжу на чолі
з Мінєнко Г. М. висунув ідею створити творчий фестиваль, який міг би не
лише об’єднати творчі громадські ініціативи підростаючого покоління, а й
стати підґрунтям для профорієнтації талановитої молоді.
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З метою створення сприятливих соціальних та організаційних
передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді;
підтримки учнівських колективів шкіл у реалізації програм, спрямованих
на вирішення завдань патріотичного виховання молоді; виявлення кращих
учнів-майстрів декоративно-прикладного мистецтва, учасників об’єднань
та клубів за інтересами, учасників гуртків технічної творчості в 2005–2006
н. р. творчою групою у складі Мінєнко Г. М., Матліної О. В.,
Мурсамітової І. А.

та

членів

студентського

самоврядування

Вариводової Я., Палія Д. у Лисичанському педагогічному коледжі
започаткований

фестиваль,

присвячений

творчому,

фізичному

та

інтелектуальному розвитку молоді міста й регіону – ,,Сузір’я колискової
Донбасу”. Близько 2 тисяч обдарованих дітей та молоді з різних куточків
міста та області стали учасниками фестивалю за роки його існування.

Палій Д., голова студентського самоврядування, 2007 р.

Компетентне журі на відкритті фестивалю, 2006 р.

До участі у фестивалі запрошуються учні 8-11 класів м. Лисичанськ
та області. Також протоколом № 7 від 23.03.2006 на засіданні
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студентського парламенту було прийняте рішення про проведення
конкурсу серед студентів усіх спеціальностей на кращу назву номінацій
фестивалю. З 2006 р. програма містить номінації:
- ,,Ярмарок захоплень,” метою якого є виявлення талановитої
молоді з декоративно-прикладного й зображального мистецтва; учасників
об’єднань та клубів за інтересами, учасників гуртків технічної творчості;

Творча робота учнів ЗОШ № 4 м. Лисичанськ, 2009 р.

Учасники номінації, 2007 р.
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Виставка робіт учасників гуртка „Магія творчості”, 2008 р.

- ,,Знавці історії України”, метою якого є виховання почуття
патріотизму та любові до Батьківщини, почуття гордості за свій народ,
приналежності й ідентифікації себе з ним;

Сергієнко Є., переможець у номінації ,,Знавці історії України”, 2015 р.

- ,,Сильні духом”, спрямована на розвиток фізичних, моральноволових

здібностей

людини

з

метою

гармонійного

особистості;

Учасники фестивалю, номінація ,,Сильні духом”, 2014 р.
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формування

Нормативи на перемогу в номінації ,,Сильні духом”, 2010 р.

- ,,Вокал та хореографія”, що виявляє талановиту, обдаровану
молодь регіону в галузі культури та мистецтва, популяризуючи вокальний
і хореографічний жанри; сприяє вихованню підростаючого покоління на
засадах національної культури й загальнолюдських цінностей;

Танок учнів Золотарівської ЗОШ, 2014 р.

Учні ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Лисичанське, 2014 р.
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Традиційно учасників регіонального фестивалю ,,Сузір’я колискової
Донбасу”

вітає

директор

Лисичанського

педагогічного

коледжу

Г. М. Мінєнко, бажає гідної перемоги й творчої наснаги.

Г. М. Мінєнко, директор коледжу, вітає учасників фестивалю, 2013 р.

Органи студентського самоврядування, як активний управлінський
осередок сучасної молоді, щороку ініціюють проведення фестивалю,
пропагують цеий захід серед учнівської молоді шкіл міста та області.
Протягом існування фестивалю очільники студентського парламенту
Палій Д., Брюховецька О., Гаврилова К., Кравцова Є., Огієнко О. сприяли
залученню активних, творчих, талановитих школярів шляхом показових
виступів,

концертних

програм

агітбригад,

виставок

декоративно-

прикладного мистецтва, спортивно-масових заходів, змагань.

Виставка робіт технічної творчості, 2010 р.
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Виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва, 2015 р.

Студенти Лисичанського педагогічного коледжу постійно прагнуть
до творчого зростання, тому, як результат, 2007 р. приніс ще одну
перемогу навчальному закладу – І місце в міському фестивалі ,,Надія
України”

ансамбль

народних

інструментів

,,Калинка”,

керівник

Соломко С. В.

Ансамбль народних інструментів ,,Калинка”, 2015 р.

Активна молодь коледжу, яку захопила ідея створення регіонального
фестивалю, не залишається осторонь. Так, у 2009 р. за ініціативи
студентського парламенту, який очолював Палій Д., до церемонії
нагородження учасників фестивалю введено номінацію ,,Приз глядацьких
симпатій”. Її переможця обирають шляхом смс-голосування.
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Регіональний фестиваль характеризується високим організаційним
рівнем, яісними номерами художньої самодіяльності студентів коледжу,
ведучих, супроводом представників ЗМІ м. Лисичанськ. Натхненні
яскравими художніми номерами учнів, студенти коледжу Кирпа І.,
Дзюба Л. та Дегтяр О. стають лауреатами конкурсу „Музичних пародій”
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лауреатати конкурсу „Музичних пародій”, 2009 р.

2010 р. запам’ятався учасникам фестивалю яскравими виступами
студентів Долженко А., Кононенко Д., Кирпи І., Жукової Н., що позитивно
вплинуло на настрій учасників фестивалю шкіл міста та області. Творчі
здібності й лідерські якості студентів коледжу стають прикладом для
наслідування підростаючому поколінню.

Студентка коледжу Жукова Н., 2010 р.

Кількісний та якісний склад учасників фестивалю (ЗОШ №№ 1, 2, 4,
5, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 26, 27, 28, 30 міст Лисичанськ, Попасна,
Севєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, селищ Лисичанське, Вовчоярівка,
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Золотарівка,

Білогорівка,

Мирна

Долина)

зумовлений

бажанням

талановитої молоді продемонструвати свої здібності, технічні наробки,
фізичні можливості.

Оплески переможцям, актова зала, 2014 р.

Кожен рік регіонального фестивалю ,,Сузір’я колискової Донбасу”
несе творчий пошук і новизну. У ногу з часом завжди крокує студентська
молодь: з інтенсивним розвитком ІК-технологій на засіданні студентського
парламенту (протокол № 6 від 20.02.2010) було прийняте рішення про
створення відеоролика про історію заснування коледжу й сучасну
студентську спільноту, який сприяв залученню учнів шкіл міста та області
до навчання в коледжі. Результати були передбачуваними.
Наприклад, переможці фестивалю різних років: Блихін В. (номінація
,,Ярмарок захоплень”), Почтаренко Л. (номінація ,,Вокал та хореографія”),
Бережна Л. (номінація ,,Вокал та хореографія”), Кіон К. (номінація ,,Знавці
історії України”) стали студентами Лисичанського педагогічного коледжу
та демонструють високий рівень знань з навчальних дисциплін і сценічної
культури.
2011 р. – рік перемог і відкриттів. Так, учасники клубу бардів
(керівник – Соломко С. В.) здобувають перемогу на фестивалі бардівської
пісні ,,Мелодії душі”. Учасники творчого осередку ,,Магія творчості”
(керівник – Цимбал О. В.) демонструють свої наробки на конкурсі ,,Зимові
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фантазії” і беззаперечно посідають І місце. Роботу ,,Снігова Королева”,
виконану в техніці папероплаcтики та 3D, представляла Трошина Я.
Робота отримала високу оцінку на обласному етапі – диплом за зайняте
ІІ місце. ,,Снігову Королеву” передали в дарунок обласному дитячому
будинку.

Керівник гуртка ,,Магія творчості”

Робота ,,Снігова Королева” –

Цимбал О. В.

переможень конкурсу, 2011 р.

У 2012–2013 н. р. фестиваль творчої молоді набирає потужних
обертів.

Студентським

активом

започаткована

нова

номінація

–

,,Знайомтесь, щоб обрати”, яка об’єднала учнів шкіл зі здібностями до
журналістики, творчої письменницької діяльності. З нагоди відкриття
нової номінації талановита молодь коледжу не залишилася осторонь.
Студенти

спеціальності ,,Видавнича

справа

та

редагування”

Бакалаєва О., Подура М., Данченко Д. під час проведення фестивалю, як
результат вмотивованого навчання на новій спеціальності, демонструють і
свої творчі наробки, що свідчить про лідерські якості сучасної молоді, її
правильну життєву позицію.
Лідери творчого осередку ,,Раціоналізатори і винахідники” –
студенти спеціальності ,,Технологічна освіта” Хмелик С. та Тарасенко А. –
під керівництвом викладача загальнотехнічних дисциплін Осіпова І. В.
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стали переможцями в обласній виставці-конкурсі дитячої творчості ,,Знай і
люби свій край”, примноживши власні перемоги та авторитет навчального
закладу.

Дипломи Тарасенка А., Хмелика С., 2013 р.

Лисичанський педагогічний коледж здавна славився

своїми

перемогами та здобутками. У 2014 р. студент спеціальності ,,Технологічна
освіта” Кириллов І. під керівництвом викладача загальнотехнічних
дисциплін Осіпова І. В. переміг у міському конкурсі-захисті науководослідних робіт МАН (секція ,,Науково-технічна творчість та технічне
моделювання”),

посівши

І місце

в

обласному

дослідницьких та раціоналізаторських розробок.

Кириллов І., 2014 р.
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конкурсі науково-

З нагоди відзначення 70-ї річниці з Дня Перемоги у 2015 р.
представниками студентського самоврядування створено пам’ятні буклети
для учасників фестивалю, а прес-центр студпарламенту, очолюваний
Удоденко І., випустив черговий номер газети ,,Студмікс” на згадку про
регіональний фестиваль ,,Сузір’я колискової Донбасу”. Позираєва Д.
отримує блискавичну перемогу на міському конкурсі ,,Золоте ретро” як
результат самовдосконалення та професійного зростання. Почтаренко Л. –
переможець міського конкурсу ,,Квітка-душа” в номінації ,,Народний
вокал”.

Почтаренко Л., лауреат конкурсу ,,Квітка-душа”, 2015 р.

Учасники фестивалю, номінація ,,Вокал, хореографія”

Кожного року географія учасників значно збільшується, адже
наставники творчої юні – випускники Лисичанського педагогічного
коледжу. Кошель О. О., Літовка Є. Ю., Демченко Д. С., Коняхіна А. О.,
Шевченко А. О., Ломакін О. С., Антипов А. О., Іванова В. В. та багато
інших талановитих педагогів вкладають душу в підростаюче покоління.
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З року в рік позитивним моментом фестивалю є церемонія
нагородження кращих конкурсантів під керівництвом заслуженого
працівника культури України, члена Міжнародного союзу письменників
України, лауреата Міжнародного конкурсу ,,Слобожанський спас”,
Міжнародної літературної премії імені В. Сосюри Олексієнка А. А.,
народної майстрині України Лисицької Л. І.

Учасники фестивалю, ЗОШ № м. Лисичанськ, 2016 р.

У квітневу днину до Лисичанського педагогічного коледжу, як
передвісники весни, злітається шкільна юнь, щоб продемонструвати свої
таланти у вокальному, хореографічному, ораторському жанрах, вразити
своєю творчістю, наполегливістю, силою духу й винахідництвом,
поділитися новими ідеями, конструкторськими задачами.
Студенти

коледжу

традиційно

перемагають

у

конкурсах

і

фестивалях. Особливою гордістю є перемоги студентів коледжу в
щорічних міських конкурсах патріотичної пісні. Їх творчий потенціал,
невтомна

праця

задля

власного

зростання,

активна життєва та

громадянська позиція приносять свої плоди. Відкритий обласний конкурс фестиваль

,,Крила надії” (,,Наша надія

–

мир

на Донбасі”) є

підтвердженням вищесказаного: Почтаренко Л. (І місце в номінації
,,Народний вокал”) та Глотова Л. (І місце в номінації ,,Естрадний вокал”)
порадували глядачів та журі яскравими емоційними виступами!
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Почтаренко Лілія, 2016 р.

Глотова Л., 2016 р.

Учасники

навчально-виховного

процесу

Лисичанського

педагогічного коледжу – талановита молодь, яка розвиває свої творчі
здібності, лідерські та організаторські якості. Їх стійка громадянська
позиція, бажання самовдосконалюватися дає свої результати: лідерство,
надійність, патріотизм.
Сучасний студентський погляд на реалії сьогодення, своєчасність
формування гармонійно розвинутої особистості – запорука становлення
громадянської позиції майбутнього фахівця, патріота України.
Маючи високий рівень професійної майстерності, відповідальності
за власні погляди та переконання студентська молодь Лисичанського
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педагогічного коледжу готова бути прикладом для учнів шкіл області,
регіону, України.
Лисичанський педагогічний коледж завжди відкритий для вас! І не
тільки весною, а в будь-яку пору року, бо освітянську еліту України
потрібно навчати й виховувати щодня!

Нагородження переможців фестивалю ,,Сузір’я колискової Донбасу”

Недарма є слова у вірші Н. Красоткіної: ,,Які ж талановиті наші діти!
Всі солов’ї на світі їм програють!”. І це дійсно так, бо творча молодь
України – майбутнє нашої держави!

2.3.6. Спортивна слава Лисичанського педагогічного коледжу
Спливає час за віком вік.
Життя незмінне тріумфує.
Скрізь, де проходить чоловік,
Там завжди поруч спорт крокує.
Супутник нашого буття,
Одвічний дух його вирує,
Нам щирі радості життя
Душі і тілу він дарує.
Ожив з віків на новий лад,
Ти з краху встав, вогнем залитий,
І факели Олімпіад
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Зумів нам знову запалити.
Слова знайти тобі які?
О Спорт – примирення і згода!
Ти – естафета всіх віків,
Безсмертна наша насолода!
П’єр де Кубертен
В Україні фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових
занять здійснюється в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх,
професійних

навчально-виховних

та

вищих

навчальних

закладах

відповідно до навчальних програм, затверджуваних у встановленому
порядку.
Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів,
спрямованих

на

зміцнення

здоров’я

та

загартування

організму,

гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини,
формування життєво важливих рухових навичок та вмінь. Це специфічний
вид соціальної діяльності людини, зокрема студентської молоді, у процесі
якого відбувається задоволення фізичних і духовних потреб.
Фізичне виховання і спорт у коледжі сприяють підготовці майбутніх
фахівців до високопродуктивної праці, протидії негативним факторам, що
впливають на здоров’я й навчання, умінню самостійно використовувати
засоби фізичної культури в праці й відпочинку, формувати загальну і
професійну культуру здорового способу життя.
Перед вищою школою стоїть завдання докорінного й усебічного
поліпшення професійної підготовки й фізичного виховання майбутніх
фахівців. У нових умовах підвищується соціальна значимість фізичного
виховання у формуванні всебічно й гармонійно розвиненої особистості
випускника навчального закладу з високим ступенем готовності до
соціально-професійної діяльності.
Українська національна система фізичного виховання має глибокі
історичні корені. Вагомий внесок у розбудову фізичного виховання в
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Україні вніс і Лисичанський педагогічний коледж, який постійно працює
над вирішенням основних завдань у сфері фізичної культури і спорту:
• підвищення функціональних можливостей організму засобами
фізичної культури;
• сприяння

всебічному

гармонійному

розвитку,

покращення

розумової і фізичної працездатності;
• формування думки про систематичні заняття фізичними вправами
з

урахуванням

особливостей

майбутньої

професії,

фізичне

самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
• отримання студентами необхідних знань, умінь та навичок у галузі
фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення
здоров’я та підвищення професійної працездатності;
• використання

засобів

фізичної

культури

в

лікувально-

профілактичній діяльності;
• оволодіння

методами

визначення

фізичного

стану

та

самоконтролю;
• виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;
• удосконалення спортивної майстерності студентів.
Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі виступають
як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, активного розвитку
їхніх індивідуальних і професійно значимих якостей, виховання в дусі
колективізму і взаємодопомоги, засіб досягнення фізичної досконалості.
Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної
культури і становить органічну частину загального виховання, покликану
забезпечувати

розвиток

фізичних,

морально-вольових,

розумових

здібностей та професійно-прикладних навичок студентів.
Спеціальність ,,Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична
культура” вперше була відкрита 2000 р. Набір здійснювався на базі
Лисичанського педагогічного коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем
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,,молодший спеціаліст”. Основна спеціальність – вчитель фізичної
культури.
Проте ще до створення спеціальності ,,Фізична культура” спортивномасова

робота

в

навчальному закладі (педагогічнму училищі –

педагогічному коледжі) була на високому рівні. Освітній процес у різні
роки здійснювали фахівці з великої літери: Байраков В. С., Бакулін Г. Г.,
Мартинов Б. І., Жигарев В. Г., Сліпецька І. П. (майстер спорту СРСР зі
спортивної гімнастики).

Викладачі, які стояли у витоків спеціальності ,,Фізичне виховання”

Бакулін Г. Г. зі студентами, стадіон „Хімік”, 1965 р.

Ірина Петрівна Сліпецька пригадує: ,,До училища я прийшла 1983
року, зразу з інститутської лави… Колектив тепло і привітно зустрів
мене. Допомогли у становленні як педагога й надали путівку для
подальшого професійного зростання. Дуже боялася проводити перші
заняття, особливо зі студентами-трудовиками, бо вони були високі та
кремезні, а я була маленькою, тендітною дівчинкою….”
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Міська легкоатлетична естафета до Дня Перемоги, 1973 р.

Студенти активно включилися у спортивно-масову роботу училища.
Брали участь у змаганнях різного рівня і приносили заслужені нагороди
навчальному закладу, збільшуючи його авторитет.

Міська легкоатлетична естафета до Дня Перемоги, 1975 р.

Викладачі проводили заняття зі студентами в малій гімнастичній
залі, що з часом стало недостатньо, і з 1977 р. почалося будівництво
великої спортивної зали, що дало змогу удосконалювати уміння та навички
з обраних видів спорту. З цієї нагоди започатковано проведення
спортивних ігор та свят, а згодом і Кубок Байракова з баскетболу.

Здача нормативів ГТО ,,От значка ГТО – к олимпийским медалям”, 1983 р.
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Перший випуск молодих фахівців з фізичного виховання відбувся
2004 р.

Викладачі першого випуску

Викладачі на спеціальності фізичне

спеціальності фізичне виховання, 2004 р.

виховання за ОКР ,,бакалавр”, 2009 р.

2005 р. став новою епохою в підготовці фахівців з фізичного
виховання:

початок

навчання

за

освітньо-кваліфікаційний

рівнем

,,бакалавр”. У зв’язку з цим студенти отримали можливість брати участь у
спортивно-масових

заходах

на

базі

Луганського

національного

університету імені Тараса Шевченка –,,Фестиваль спорту”, Першість ЛНУ
,,Міс Аеробіка”, Спартакіада ЛНУ з різних видів спорту.

Участь студентів у ,,Фестивалі спорту”, 2009 р.
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Традиційними виховними та спортивними заходами в коледжі були
,,День здоров’я”, ,,КВК”, ,,Молодий вчитель року”, ,,Посвята у студенти”,
змагання з легкої атлетики, баскетболу, футболу, лижних перегонів.

,,Посвята у студенти” першого набору бакалаврату, 2005 р.

Споглядаючи

майже

п’ятнадцятирічну

історію

спеціальності

відмічаємо, що із 2000 р. підготовлено близько 350 фахівців у галузі
фізичної культури і спорту. Випускники коледжу – вчителі фізичної
культури і тренери із різних видів спорту працюють у різних областях
України й поза її межами. 10 випускників спеціальності завершили
навчання в коледжі з відзнакою.
Завдяки зусиллям Мінєнко Г. М., директора коледжу, студенти
отримали достатню матеріально-технічну базу. Спеціальність ,,Фізичне
виховання” забезпечується роботою:
-

ігрової спортивної зали, обладнаної необхідним спортивним

інвентарем для проведення занять з ігрових видів спорту (волейбольні
стійки, сітка, баскетбольні щити, футбольні та гандбольні ворота, м’ячі);

Проведення кубку імені Байракова з баскетболу (велика ігрова спортивна зала)
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-

гімнастичної

зали,

в

якій

розташовується

стаціонарне

обладнання (бруси паралельні, 2 перекладини, кільця, гімнастична стінка)
та устаткування (кінь, козел, гімнастичний місток, мати гімнастичні, лави,
килим гімнастичний тощо), інвентар для занять із самооборони та
спортивно-педагогічного вдосконалення з настільного тенісу, бадмінтону,
дзюдо, самбо, карате (лапи боксерські, мати борцовські, татамі, гумові
пістолети та ножі, лапи-ракетки, жилети захисні, м’ячі, ракетки для
настільного тенісу тощо).

Заняття студентів у малій спортивній залі, 1963 р.

Мала спортивна зала, 2004 р.
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Студенти мали можливість займатися аеробікою, ритмічною
гімнастикою, стрибками на батуті, а згодом і східними єдиноборствами,
проведення яких започаткував Єршов С. І. – майстер спорту міжнародного
класу;

Заняття в малій гімнастичній залі, 2003, 2007 рр.

- 2 тренажерних залів (у приміщенні ігрової спортивної зали та
приміщенні гуртожитку). Для проведення занять студенти забезпечені
сучасними тренажерами: біговими доріжками, силовими тренажерами,
лавами для штанги та пресу, стійками для гантелей, стаціонарним
тренажерним комплектом. Саме в цей час з’явилися вагомі студентські
спортивні досягнення з важкої атлетики.

Тренажерна зала у приміщенні гуртожитка, 2003 р.
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З появою нової тренажерної зали студенти отримали можливість
удосконалювати практичні вміння та навички з силових видів спорту;

Тренажерна зала у приміщенні ігрової спортивної зали, 2015 р.

- залою ритміки (у приміщенні гуртожитку), де проходять навчальні
заняття з музичної ритміки (велотренажер, бігова доріжка, степплатформи, скакалки, мати гімнастичні, ролери, килими для фітнесу,
фітболи). Студенти активно включилися у світ музично-ритмічного
виховання й почали демонструвати значні досягнення в танцювальних
конкурсах –,,Cheerleding” та університетському ,,Міс Аеробіка”;

Заняття в залі ритміки, 2006 р.

Участь студентів у конкурсі

Участь студентів у конкурсі

,,Cheerleding” ЛПК, 2008 р.

,,Міс Аеробіка” ЛНУ, 2009 р.
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Заняття в залі ритміки, 2012 р.

- 2 спортивних майданчиків (баскетбольного й волейбольного),
оснащених баскетбольними щитами, стійками для волейболу, сіткою;

Спортивні майданчики, 2012 р.

- стадіону, на якому розташовується поле для гри у футбол, сектор для
штовхання ядра та метання гранат і м’ячів, яма для стрибків у довжину з
розбігу, бігова доріжка на 100 м, доріжки для легкоатлетичного кросу;
перекладини, рукоходи, бар’єри, колода гімнастична.

Легкоатлетичний крос на стадіоні, 1983 р
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Проведення спортивних змагань, свят та конкурсів на стадіоні, 2008, 2010 рр.

Технічне оснащення навчального процесу достатнє для проведення
лекційних,

семінарських і практичних занять.

Аудиторні заняття

проводяться в спеціально обладнаному кабінеті: мультимедійній ауд.
№ 214 ,,Теорії і методики фізичного виховання”, яка була відкрита 2012 р.
і розрахована на 44 слухачі, за необхідності – у комп’ютерних
лабораторіях, оснащених сучасною технікою.
Завдяки впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес та
створенню фахового мультимедійного кабінету студенти отримали
можливість

брати участь

у розробці творчо-пошукових робіт з

мультимедійним супроводом. Значні досягнення студентів на ниві освіти
та

науки

пояснюються

запровадженням

у

активним

навчальну

зацікавленням,

роботу

комунікаційних технологій.
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сучасних

ініціативою

та

інформаційно-

Оформлений інформаційний стенд з новітніми досягненнями в галузі
спорту та технологій збереження здоров’я.

Фаховий кабінет ,,Теорії і методики фізичного виховання”, 2012 р.

За роки існування спеціальності в коледжі студентська молодь
здобувала

робітничі професії

,,Хореографія”;

діяли

курси

та

суміжні спеціальності ,,Фітнес”,

поглибленого

вивчення

предметів:

,,Формування культури здоров’я молоді з особливими потребами”,
,,Основи масажної справи”.
З 2015-2016 н. р. здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю
014

,,Середня

освіта

(фізичне

виховання)”,

5.01020101

,,Фізичне

виховання” за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,молодший спеціаліст” (на
базі 9 класів) та з 2005 р. 6.020101 напрямом підготовки ,,Фізичне
виховання*” за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,бакалавр”.
Навчально-виховний процес забезпечували викладачі, які мали
високий

методичний,

науково-теоретичний

та

практичний

рівні

підготовки: Ажипо Є. О., Білик О. О., Шманов Ю. І., Чумаченко В. В.,
Величко М. В., Єршов С. І., Олесеюк В. В., Варфоломєєва К. В.,
Баранов Д. І.
Нині навчально-тренувальний та виховний процес, наукову та
методичну роботу здійснюють високопрофесійні фахівці: Крошка С. А.,
Ляшенко В. В., Борисенко Л. Л., Цвік О. С., Сліпецький В. П.

213

Викладачі спеціальності ,,Фізичне виховання” Сліпецький В. П., Крошка С. А.,
Борисенко Л. Л., Ляшенко В. В., 2016 р.

В основу професійної підготовки студентів покладено вивчення й
упровадження у практику передового досвіду кращих фахівців галузі.
Забезпечення навчально-виховного та тренувального процесу студентів
спрямоване на набуття високої якості знань, рухових умінь і навичок з
обраного фаху, вмінь застосовувати їх на практиці, організацію творчої
праці, самовдосконалення.
Студенти є активними учасниками з упровадження ІКТ у навчальний
процес – створення віртуальних платформ: блогів з навчальних дисциплін,
віртуальної

сторінки

циклової

комісії

та

педагогічної

практики,

висвітлення завдань та результатів спортивно-масової та соціальногуманітарної роботи.

Сайт циклової комісії викладачів фізичного виховання, 2015 р.
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Законом України ,,Про фізичну культуру і спорт” визначено, що
фізична культура є складовою частиною загальної культури суспільства,
яка спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, моральновольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного
формування її особистості. Одним із основних завдань сучасної освіти є
створення сприятливого середовища для формування й розвитку здорової
особистості. Це реалізується в стінах Лисичанського педагогічного
коледжу під керівництвом директора Мінєнко Г. М.
Відповідно до Закону України ,,Про охорону дитинства”, на
виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров’я України та
Міністерства

освіти

і

науки

України, Міністерства молоді та
спорту

України,

впорядкування

з

питання

метою
щодо

медико-педагогічного контролю за
фізичним вихованням студентів з
вересня 2009 р. в Лисичанському
педагогічному

коледжі створено

лікувально-фізкультурні групи.
Завдяки використанню відеоресурсів разом із викладачами студенти
згадують історію виникнення та особливості сучасного шейпінгу,
атлетичної гімнастики, ізотону, пауерліфтингу, культуризму та їх
позитивний вплив на стан організму людини, а також демонструють свої
досягнення з використанням згаданих методик оздоровлення. За
ініціативою викладачів студенти використовують ефективні новітні
здоров’язберігаючі технології під час роботи з учнями різної вікової
категорії та для подолання стрес-небезпечних ситуацій.
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Заняття лікувально-фізкультурних груп, фізкультурних груп, 2011, 2016 рр.

Проведення спортивного свята ,,У здоровому тілі – здоровий дух”, 2008 р.

На спеціальності проводяться майстер-класи із застосуванням
новітніх технологій для студентів, які відносяться до груп ЛФК. Студенти
під музичний супровід виконують вправи, спрямовані на координацію
рухів, збереження правильної постави, зі стретчингу та хатха-йоги,
зміцнюючі вправи з фітболами та вправи на релаксацію.
У коледжі ведеться системна комплексна робота, спрямована на
корекцію морального стану молодої людини. Формуються знання, вміння
й навички ведення здорового способу життя, забезпечується необхідний
рівень

працездатності,

простежується

під

відповідальності та духовності молоді. Це

час

проведення

спортивно-масових

заходів,

інформаційно-просвітницьких годин, спортивних свят та конкурсів.
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Проведення змагань та показових виступів, 2000-і рр.

Студенти спеціальності ,,Фізичне виховання” під керівництвом
викладачів систематично беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних
науково-практичних конференціях. Результати досліджень публікуються у
вітчизняних та закордонних наукових виданнях. За роки функціонування
спеціальності опубліковано близько 100 праць, серед яких наукові статті,
методичні

рекомендації,

навчально-методичні

посібники.

Наукове

співробітництво викладачів різних навчальних закладів – це обов’язковий
компонент розвитку високоосвіченого сучасного фахівця. Результатами
співпраці викладачів та студентів стала участь у наукових форумах різного
рівня, яка перевищила 200.

Підсумки обласного конкурсу „Я живу по-новому”, 2014 р.

Актуальними для спеціальності ,,Фізичне виховання” стали форуми
оздоровчої спрямованості, розвитку фізичної культури учнівської молоді,
проблем фізичного виховання в Україні, розвитку спорту з собаками,
інтерактивних та інноваційних технологій активізації діяльності студентів,
питань інклюзивного освітнього простору, патріотичного становлення
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особистості. Акцент надається формуванню здоров’я дітей різного віку з
особливими

потребами,

інноваційним

засобам

оздоровлення

реабілітації: каністерапії та іпотерапії.

Конференція „Надання освіти особам з особливими потребами
в умовах інклюзивного освітнього простору”, 2015 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Система надання освіти дітям з
особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу ”, 2016 р.

Регіональний семінар-практикум
„Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками у регіоні”, 2012 р.
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та

Виступи представників кінно-спортивного клубу
,,Кентавр” на спортивно-масових заходах, 2008–2012 рр.

Для студентів постійно проводяться тренінги за програмою Intel®
,,Навчання

для

майбутнього”.

У розроблених проектах студенти

висвітлюють актуальні питання сучасності, зокрема здоров’язберігаючих
технологій,

патріотичного

становлення

особистості,

впровадження

інклюзивної освіти в навчально-виховний процес освітніх установ.

Вручення сертифікатів Intel® „Навчання для майбутнього”, 2016 р.
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Результативність роботи циклової комісії підтверджена успішним
керівництвом

науково-пошуковою

роботою,

участю

студентів

у

VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Перший крок у
науку”,

регіональній

,,Українська

молодь.

науково-практичній
Духовність.

студентській

Мораль.

конференції

Громадянськість”,

Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції ,,Сучасні
проблеми фізичного виховання і спорту: погляд молоді”, студентськими
статтями у збірниках студентських статей ,,Науковий пошук молодих
дослідників”. Значні досягнення показали студенти під керівництвом
викладачів циклової комісії й в університетському етапі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук.

Студентська конференція
,,Українська молодь. Духовність. Мораль. Громадянськість”, 2013 р.

Для фахового зростання студенти спеціальності використовують
електронні підручники та контролюючі програми викладачів коледжу:
,,Теорія і методика викладання рухливих ігор”, ,,Гігієна фізичного
виховання”, ,,Спортивна реабілітація”, ,,Валеологія”, ,,Методика валеології
та БЖД”, ,,Теорія і методика фізичного виховання”, ,,Спортивні споруди”,
,,Рухливі

ігри”,

,,Лікувальна

фізична

культура”,

,,Використання

здоров’язберігаючих технологій в умовах школи-інтернату”, ,,Народна
медицина в лікуванні хвороб”, ,,Уроки фізичної культури для різних
вікових

груп з

використанням новітніх та нестандартних форм
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проведення” (керівники – Крошка С. А., Борисенко Л. Л.). За прикладом
викладачів студентським активом спеціальності створено навчальні
посібники ,,Застосування усної народної творчості на уроках фізичної
культури”, ,,Твоє здоров’я – в твоїх руках”, ,,Народна мудрість про
здоров’я”, ,,Методичні рекомендації до проведення занять лікувальної
фізичної культури”, ,,Методичні рекомендації до викладання предмету
гімнастика”, інформаційно-методичний збірник ,,Техніка безпеки на
заняттях з фізичного виховання”, методичне портфоліо ,,Позанавчальні
заходи з фізичної культури для різних вікових груп з використанням
новітніх форм проведення”, термінологічний словник з дисциплін
фахового циклу. Кращі студенти спеціальності – переможці І етапу
Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання –
щорічні учасники ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад: Корочий Р., Потопа
Н., Політанська Т. Активним учасником наукових форумів коледжу, міста,
університету,

Всеукраїнських,

регіональних

науково-практичних

конференцій є Антропова Т. Вона переможець ІІ туру Всеукраїнської
студентської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання 2012 р.,
занесена до Книги Пошани Лисичанського педагогічного коледжу 2013
року випуску. 70 студентських публікацій отримали за результатами участі
в науково-практичних конференціях різного рівня: Всеукраїнська науковопрактична конференція за участю країн СНД ,,Актуальні проблеми
фізичного виховання” (Лисичанськ), Всеукраїнська науково-практична
конференція ,,Перший крок у науку” (Луганськ), Всеукраїнська науковопрактична

конференція

,,Історія

Олімпійського

спорту

України”

(Донецьк), регіональна науково-практична конференція ,,Українська
молодь. Духовність. Мораль. Громадянськість” (Рубіжне), регіональна
науково-практична конференція ,,Педагогічна освіта: стан розвитку,
проблеми, перспективи” (Стаханов), Міжнародна науково-практична
конференція ,,Студентська практика – ключ до майбутньої професії:
самовдосконалення та професійний розвиток студентів” (Севастополь),
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регіональний семінар-практикум ,,Актуальні проблеми розвитку спорту з
собаками у регіоні” (Лисичанськ), Всеукраїнська науково-практична
конференція ,,Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання
учнівської молоді: теорія та практика” (Лисичанськ). Громадська
організація ,,Дитячий фонд ,,Здоров’я через освіту” разом з Національним
університетом ,,Києво-Могилянська академія” започаткували проект
,,Вчимося жити разом” з метою розвитку життєвих навичок та надання
психологічної та соціальної підтримки дітям і підліткам, які постраждали
внаслідок конфлікту в Україні. З вересня 2016 р. в коледжі започаткувано
викладання курсу для студентів.

Регіональний методичний міст ,,Валеоуроки як основа забезпечення здорового
навчального середовища”, 2012 р.

Участь викладачів у наукових форумах різних рівнів
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Стверджуємо, що викладачі та студенти спеціальності ,,Фізичне
виховання” підкорили майстерню науки, намагаються сягнути вершин.
Відразу з відкриттям у коледжі спеціальності ,,Фізичне виховання”
до навчального закладу пішла навчатися дуже талановита і спортивна
молодь м. Лисичанськ та регіону. Тож і перемог на спортивній ниві,
котрих і до того часу було немало, збільшилося. Зараз можна жалкувати
лише за одним – можливостей проявити свою майстерність на спортивних
аренах у покоління студентів початку 2000-их рр. було не надто багато.
Весь змагальний календар зовнішніх змагань складався лише з турнірів та
першостей міського рівня. Саме на цих змаганнях не було рівних Самигіну
М., Кузнєцову А., Кошелю Д., Семенову С., Фоменку О., Бутку В. з
баскетболу. З цього ж виду спорту феєрично змагалися серед дівчат
Савчук Н., Плотнікова К., Мілашина Є., Кривнюк Н., Дінчиян Н., Рижкова
О., Бондаренко О., Манченко О., Хуртіна К.

Спортсмени коледжу, 2004 р.

Неодноразово перемагали в міських змаганнях з легкої атлетики:
Савчук Н., Плотнікова К., Мілашина Є., Кривнюк Н., Дінчиян Н.,
Рижкова О., Бондаренко О., Черкасова А., Кащу Ю., Зубцов А., Самигін
М., Бондарь М., Карпенко О., Перепелиця С., Пересипкін Я., Рак М.,
Банченко І., Сичов Д., Середа Д., Нікулін А., Орлов А., Семиволос С.
Студенти коледжу успішно змагалися й з волейболу, настільного тенісу,
мініфутболу (окрім уже згадуваних студентів, слід відзначити Шликова
М., Ткачука В., Чібіса Є.). Проте на змагання вищого рівня виїжджали
223

лише спортсмени, котрі індивідуально тренувалися в ДЮСШ міста.
Виступали вони успішно, прославляючи коледж та місто далеко за межами
Луганської області з боксу та кікбоксінгу (Мельников В., Орлов А.), з
легкої атлетики (Зубцов А.), з пауерліфтингу (Бондар М., Ухач О.), з
важкої атлетики (Буряк М.), з бадмінтону (Варивода О., Воронова А.,
Варфоломєєва К.), з карате (Перепелиця С., Середа Д., Шахбанов Ю.,
Політанська Т., Потопа Н.).
Ситуація з мізерною кількістю стартів для спортсменів коледжу стала
змінюватися з 2008 р. Саме тоді команди з ігрових видів спорту вперше
взяли участь у ,,Фестивалі спорту ЛНУ імені Тараса Шевченка”. Ці
змагання стали неофіційним студентським чемпіонатом Луганщини,
оскільки географія учасників охоплювала всю область.
Окрему сторінку в історію розвитку коледжу та спеціальності
вписали викладачі та студенти-випускники, примноживши спортивну
славу навчального закладу, Луганщини та України:
- Єршов Сергій Іванович – викладач дисциплін фізкультурного циклу,
володар Кубку Світу з косіки карате в абсолютній ваговій категорії (2013,
Японія, м. Токіо), майстер спорту міжнародного класу. За роки роботи в
ЛПК Єршов С.І. підготував 1 майстра спорту міжнародного класу,
2 кандидатів у майстри спорту, 18 розрядників з косіки карате. Сергій
Іванович пригадує: ,,Було дуже важко виходити на татамі, бо змагання
високого рівня. Усе-таки вдалося перемогти суперників і отримати
очікувану нагороду. Довести собі, що я можу це робити і в 40 років”.

Єршов С. І., володар Кубку світу, 2013 р.
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- Баранов Дмитро Ігоревич – викладач навчальних дисциплін
фізкультурного циклу, майстер спорту України з бойового самбо;
- Цвік (Бондаренко) Оксана Сергіївна – викладач навчальних
дисциплін фізкультурного циклу – майстер спорту України по спорту з
собаками;
- Варфоломєєва Кристина Вікторівна – випускниця коледжу 2010 р.,
вуподальшому викладач дисциплін фізкультурного циклу, майстер спорту
України з бадмінтону. Переможець обласного конкурсу ,,Студент року” в
номінації ,,За видатні успіхи в спортивній діяльності”. Занесена до Книги
Пошани Лисичанського педагогічного коледжу 2010 р. випуску. Кристина
Вікторівна згадує про навчання в коледжі: ,,Намає нічого кращого, ніж
повертатися туди, де нічого не змінилолся, щоб побачити, як змінився ти
сам. Ти можеш збігти від обставин та людей, але ти ніколи не збіжиш від
своїх думок та почуттів”;

Варфоломєєва К. В. –
майстер спорту з
бадмінтону

Цвік О. С. –
майстер спорту України
спорту з собаками

-

Мельник В’ячеслав – випускник коледжу 2004 р., майстер

спорту з боксу;
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Мельник В. – майстер спорту з боксу

Сазонова Т. В. – майстер спорту з карате

- Сазонова Тетяна Віталіївна – випускниця коледжу 2009 р., майстер
спорту України з кіокушин карате, член збірної України;
- Буряк Дмитро Олександрович – випускник коледжу 2005 р., майстер
спорту з важкої атлетики;
- Фоменко Олексій Миколайович – випускник коледжу 2007 р.,
майстер спорту з акробатичного рок-н-ролу. Переможець конкурсу в
номінації ,,Кращий спортсмен 2006–2007 н. р.”;
- Політанська Тетяна Іванівна – випускниця коледжу 2011 р., майстер
спорту міжнародного класу з косікі карате, член збірної України, володар
Кубку Світу 2010 р. (Японія, м. Токіо). Лауреат обласного конкурсу
,,Кращий студент року” в номінації ,,Студент-спортсмен”. Суддя
Всеукраїнської федерації з косіки карате. Занесена до Книги Пошани
Лисичанського педагогічного коледжу 2010 р. випуску;
- Орлов Андрій Ігоревич – випускник коледжу 2009 р., майстер спорту
України з кікбоксингу, член збірної України. Триразовий чемпіон Світу з
кікбоксінгу WPKA: Іспанія 2009 р. (м. Мадрид), Греція 2010 р.
(м. Александрополіс) – лоу-кіку; Україна 2011 р. (м. Київ). Срібний призер
Світу–2011.
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Політанська Т. І. –
член збірної
України, володар

Орлов А. І. –
майстер спорту України з кікбоксингу,

Кубку Світу 2010 р.

срібний призер Світу–2011

Ухач О. М. – майстер

спорту України з
пауерліфтингу, член
збірної України

(Японія, м. Токіо)

- Ухач Олена Міланівна – випускниця коледжу 2013 р., кандидат у
майстри спорту з самбо та дзюдо. Майстер спорту України з
пауерліфтингу, член збірної України;

Потопа Н. О.

-

Скриннікова М. А.

Потопа Наталія Олексіївна – випускниця коледжу 2009 р., кандидат у

майстри спорту з косікі карате, член збірної України. Бронзовий призер
Кубку Світу 2010 р. (Японія, м. Токіо);
-

Скриннікова Марина Андріївна – випускниця коледжу 2012 р.,

кандидат у майстри спорту України з акробатичного рок-н-ролу;
-

Ситькова Олександра Валеріївна – студентка коледжу, майстер

спорту України з синхронного плавання;
-

Семенов Герман Володимирович – студент коледжу, майстер спорту

України з пауерліфтингу;
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-

Науменко Вікторія Олегівна – випускниця коледжу 2016 р., кандидат

у майстри спорту з легкої атлетики.
Майже в кожній школі м. Лисичанськ та Луганської області
вчителями фізичної культури працюють випускники коледжу.
На спеціальності ,,Фізичне виховання” проводяться різноманітні
спортивно-масові та виховні заходи: зустрічі з видатними спортсменами,
Заслуженими тренерами, спортивні змагання з різних видів спорту, День
працівників галузі фізичної культури і спорту України, фестиваль
першокурсників, Всесвітній День туризму, День працівників освіти
України, вечори ,,Спортивна слава”, Спартакіада викладачів коледжу
тощо.

Зустріч з Олімпійськими чемпіонами, 2011 р

Позааудиторна робота, зокрема спортивно-масова, – це спеціально
організовані заняття, які сприяють поглибленню знань, розвитку умінь та
навичок, задоволенню й розвитку інтересів, здібностей і забезпеченню
розумового відпочинку студентів.

Показові виступи спортсменів секції
дзюдо і самбо, 2014 р.
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Показові виступи спортсменів секції з
косіки карате, 2014 р.

Показові виступи зі східних єдиноборств, 2011 р.

У

позааудиторній

роботі повторюються,

поглиблюються

й

закріплюються валеологічні знання, отримані на заняттях, виховується
переконаність студентів і формується потреба у здоровому способі життя.
Студентів знайомлять з досягненнями валеології, біології, медицини,
фізичної культури, психології, фізіології, гігієни, педагогіки і здобутками в
галузі культури здоров’я людини.

Заняття з використанням інновацій, 2015 р.

Вільний час студентів у коледжі значною мірою педагогічно
керується й координується. Керівництво здійснюється в режимі, що
враховує такі принципові положення, як дотримання гігієнічних норм,
відповідність діяльності студентів віковим особливостям, забезпечення
всебічного розвитку шляхом організації рухової активності, гармонійне
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поєднання при цьому завдань розвитку особистісних можливостей кожної
дитини й формування її суспільних інтересів. Значного успіху в цьому
досяг педколедж завдяки функціонуванню спортивно-молодіжного руху
,,Твоє здоров’я – в твоїх руках”. Не викликає сумніву той факт, що спорт
відіграє значну роль у житті сучасної людини. Заняття спортом поліпшує
здоров’я і знижує ризик захворювань, зменшує соціальне напруження в
суспільстві.
Робота спортивного молодіжного руху „Твоє здоров’я – в твоїх
руках”

реалізувалася

шляхом

створення

ефективної

діяльності,

систематичної позааудиторної роботи, яка є невід’ємною частиною
системи виховання. Спортивно-молодіжний рух включав роботу фітнесклубу, спортивних секцій, спортивних гуртків та проведення загальних
заходів коледжу.
Розповсюдженою формою позааудиторної роботи є предметні
вечори й виховні години. Тематика різноманітна, залежить від інтересів
студентів, які вивчаються за допомогою розмов, анкетних опитувань та
іншими способами. Вони присвячуються видатним ученим у певній галузі
знань. Студенти готують до вечорів невеликі виступи, мета яких – не
тільки повідомити цікаві відомості, але й залучити до активною розмови
інших. Студентам подобаються яскраві захоплюючі розповіді, які містять
приклади з історії наук. Дуже гарно, коли виступи супроводжуються
демонстрацією наочних посібників, мультимедіаоформленням. Успішне
проведення вечорів неможливе без ініціатив та самодіяльності студентів.
Також пропонуємо фізкультурно-оздоровчі й спортивні заходи в системі
позааудиторної роботи з фізичного виховання студентів, де червоною
смугою проходить формування культури здоров’я студентів. Такі форми й
методи проведення дають можливість залучити до систематичних занять
фізичною культурою і спортом максимальну кількість студентів незалежно
від рівня їхньої фізичної підготовленості, рухових умінь, стану здоров’я.
Це сприяє вдосконаленню рухових умінь, підвищенню рівня фізичної
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підготовленості, організованості й вихованості студентів, підвищенню
успішності і, найголовніше, формуванню культури здоров’я студентів.
Робота циклової комісії фізичного виховання спрямована на феліксологію,
як новий напрямок у підході до виховного процесу, яка висуває проблему
щастя як педагогічну проблему, пропонує професійне вирішення питання
формування у студентської молоді здатності бути щасливим, описує
методики з розвитку цієї здібності, надає ілюстративний матеріал
практичної реалізації нової проблеми. Феліксологічний рух, очолюваний
керівником фізичного виховання Ляшенком В. В., – один із напрямів
діяльності ,,Молодіжного медіацентру.UA”. До складу руху входить
Валеологічна студія ,,Краса і здоров’я”, центр саногенного мислення,
студія ,,Старт”. З 2012 р. одним із напрямків феліксологічого руху стала
робота

гуртка

,,Здоров’я

молоді.

Валеологічний

осередок”

під

керівництвом викладача фізкультурних дисциплін Борисенко Л. Л. З 2014
р. гурток перейменовано на валеологічну студію ,,Краса і здоров’я”.
Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими
соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону держава несе
відповідальність перед громадянином за свою діяльність і зобов’язана
ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого
значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і
країни в цілому.

Борисенко Л. Л. на семінарі-практикумі ,,Здоров’язберігаючі технології”, 2013 р.
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Здоровий спосіб життя – це людська діяльність, переосмислена крізь
призму профілактичних заходів. Студентський вік – важливий етап у житті
людини,

протягом

якого

здійснюється

поступовий

перехід

від

інфантильного до нового, ,,зрілого” рівня функціонування більшості
систем організму. Інтенсифікація педагогічних технологій потребує
вдосконалення системи формування здоров’я студентів, у тому числі
створення

сприятливого

законодавства

під

час

середовища,
організації

дотримання

санітарного

навчально-виховного

процесу,

забезпечення здійснення кожним студентом свідомого контролю за
власним здоров’ям, набуття ним навичок здорового способу життя,
формування сталої мотивації всіх учасників навчально-виховного процесу
до збереження здоров’я студентів. Отже, коледж є однією з основних
ланок у ланцюгу прищеплення студентам стереотипу здорового способу
життя, формування індивідуального та громадського здоров’я.
Навчання здорового способу життя має бути системним і сприяти
гармонійному розвиткові психофізичних здібностей студентів. Воно не
зводитися до періодичного інформування молоді з питань збереження
здоров’я, а має передбачати комплекс систематичних заходів, спрямованих
на забезпечення студентами здорового способу життя як цінності
колективу.
Методологічною основою формування позитивної мотивації до
здорового способу життя в молоді є гуманістична модель освіти, сутність
якої полягає у створенні сприятливої соціокультурної ситуації , готовності
до формування в неї суспільно значущої смислоціннісної життєвої
стратегії.
Мета студії ,,Краса і здоров’я” – сформувати у студентів
валеологічного світогляду, пріоритету здоров’я й мотивації вести здоровий
спосіб життя, здобуття ними базового рівня знань і вмінь з валеології.
Завдання студії полягають у:
- аналітичному обговоренні сенсу людського життя;
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- вивченні характеристики екологічної діяльності, взаємин і норм;
- сприянні становлення й розвитку співробітництва, плідної
взаємодії між членами гуртка;
- розкритті

валеологічного

значення

економічного

розвитку

суспільства;
- розкритті правового законодавства на здоров’я;
- вивченні валеологічних особливостей етапів життя людини;
- розкритті валеологічної сутності національної родини;
- розвитку вміння самоконтролю й самооцінки здоров’я;
- розвитку вміння регулювати взаємини з людьми;
- вивченні методів зняття стресу;
- сприянні вмінню визначити індивідуальний рівень здоров’я.
Ефективність формування позитивної мотивації здорового способу
життя залежить від відповідної спрямованості навчально-виховного
процесу, форм і методів його організації.

Захист Інтел-проекту ,,Здоровому все здорово” студентки Брюховецької Л., 2013 р.

Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації
здорового способу життя пріоритетна роль належить:
1. Активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі
взаємодії, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й
творчості:
оволодінню методом відкритої трибуни, соціально-рольовій грі;
соціально-психологічному тренінгу;
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інтелектуальному аукціону;
методу

аналізу

соціальних

ситуацій

з

морально-етичним

характером;
грі-драматизації тощо.
2. Традиційним методам:
бесіді;
диспуту;
лекції;
семінару;
роз’ясненню;
переконанню;
позитивним і негативним прикладм;
методу вироблення звичок;
методу вправ;
контролю й самоконтролю;
формуванню громадської думки тощо.
Застосування цих методів сприяє утворенню в молоді адекватної
моральної самооцінки, організації дієвої роботи з формування позитивної
мотивації здорового способу життя, перебудові й зміні асоціальних форм у
їхній поведінці на соціально значущі; підтримці, посиленню позитивних
моральних спонук, активізації їх проявів або загальмування негативних
мотивів,

зниженню

їхньої

сили,

утриманню молоді від

деструктивної мотивації здорового способу життя.
З нетрадиційних ефективно діють методи:
- педагогічної психотерапії;
- саморегуляції;
- педагогічного аутотренінгу;
- рефлексотерапії.
Ці методи створюють єдність, доповнюють один одного.
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прояву

Організований процес з соціально-гуманітарної роботи здійснюється
в коледжі за умови вирішення таких основних завдань:
- участь у реалізації державних стандартів і відповідного комплексу
нормативних,

навчально-методичних,

інших

документів,

що

регламентують і унормовують організацію навчально-виховного процесу
під керівництвом педагогів;
- організація навчання молоді з використанням традиційних і
інноваційних форм і методів.

Борисенко Л. Л. Майстер-клас ,,Використання новітніх
здоров’язберігаючих технологій”, 2011 р.

При організації роботи щодо формування позитивної мотивації
здорового способу життя акцент робиться на таких проблемах, як:
самоцінність людського життя (фізичне, психічне, духовне
здоров’я людини);
залежність стану здоров’я від способу життя людини;
залежність стану здоров’я від природного середовища й рівня
розвитку суспільства;
рухова активність;
основи гігієни;
культура харчування;
методи народної медицини;
ІПГ ,,Попереджений – значить
захищений!”, 2015 р.

долікарська допомога;
безпека життя в довкіллі;
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здоров’я й краса;
формування внутрішнього захисту від шкідливих звичок;
природа людини й статеве виховання (профілактика СНІДу,
венеричних

захворювань,

раннього

статевого

життя

підлітків,

попередження вагітності неповнолітніх);
сімейне життя, спадковість і здоров’я;
засади національних оздоровчих систем;
духовний світ людини, його вплив на здоров’я;
основи психології людини.
Програма

гуртка

орієнтована

на

врахування

індивідуальних

особливостей студентів, а саме:
- викладач здійснює активну діяльність у життєвому просторі
молодої людини, зокрема йдеться про практичні заняття, фізичні вправи,
пошукову роботу;
- пропонується зробити аналіз впливу різноманітних факторів
середовища на життя і здоров’я людини: екологічних, фізіологічних,
виробничо-побутових,

медичних,

психологічних,

запроваджується

тренінгова підготовка щодо збереження здорового способу життя в умовах
впливу негативних факторів середовища;

Участь у регіональній науково-практичній конференції
,,Здоров’язберігаючі технології”, 2015 р.

- викладач формує розуміння того, що безпека життя людини
залежить від фізичних, психологічних особливостей людини, її досвіду й
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умінь; студенти знайомляться з нормативно-правовою базою захисту
особистості та її прав на працю, медичне обслуговування, освіту тощо; з
нормативно-правовою

базою

захисту

природного

середовища,

правопорядку, оборони, захисту в надзвичайних ситуаціях. Протягом
навчального року проводяться заходи, які забезпечують громадянську
спрямованість,

розиток

уміння

вибудовувати

моральний

досвід

особистості, здатності до самовдосконалення та уміння контролювати й
гальмувати негативні прояви в поведінці:
- дебати й диспути, де студенти мають можливість вільно
спілкуватися, аналізуючи причини конфліктних моментів, дають власну
оцінку сучасним подіям (,,Хто я є як людина?”; ,,Чи вмієте ви бути
щасливим?” ,,СНІД, що ми про нього знаємо”);
- години спілкування (,,Батьківський дім як фундамент щастя
майбутнього життя дітей”, ,,Вуглеводи та жири – друзі чи вороги”, ,,Краса
і косметика”);
- тренінгові заняття (,,Життя без паління”, ,,Знати – щоб жити”,
,,Дороги, які ми обираємо”).
Кожна людина замислюється над тим, яким буде його подальше
життя, які цінності для нього важливі, які перспективи його чекають, і
робить вибір: або це – здоров’я, розум, відчуття радості життя, або
страждання, біль, безглузде існування.
Задля виховання шанобливого ставлення до літніх людей, культури
поведінки, ввічливості й поваги у стосунках із людьми проводяться
інформаційно-просвітницькі

години

(,,Толерантність

в

людських

відносинах”, ,,Сім’я і її функції”); задля вирішення проблеми торгівлі
жінками, насильства над дітьми, підлітками в коледжі проводиться акція
„16 Днів проти насильства”, тому у програмі гуртка висвітлені заходи з
цієї тематики. Вони формують у студентів ненасильницький стиль
життєдіяльності.

Сьогодення

відрізняється

подіями,

що

шокують

жорстокістю й асоціальністю. Для молоді та юнацтва ці факти вже стали
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звичайними,

але як майбутні педагоги,

студенти Лисичанського

педагогічного коледжу не повинні залишатися осторонь – байдужими
спостерігачами. Одним з таких заходів стала година за темою ,,Діти – це
квіти життя”. У цьому заході студенти взяли активну участь. Був дібраний
матеріал, який формує моральний стрижень – совість молодої людини,
вона розуміє нерозказану правду життя, вчиться, збагачуючи свої знання й
душу.

ІПГ ,,Не дай СНІДу шанс!”, 2016 р.

Студенти виказували своє враження від жахливих подій, які оточують людство в наш час. Захід закінчився винесенням загальних рішень
щодо пропаганди здорового типу мислення, взаємоповаги у стосунках.
До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість,
емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо.
Психічне здоров’я пов’язано з особливостями мислення, характеру,
здібностей. Усі ці складові обумовлюють особливості індивідуальних
реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів (,,Моя
самооцінка, чи як полюбити себе?”).
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема
складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі,

етики.

Свідомість

людини,

її

ментальність,

життєва

самоідентифікація, розуміння сенсу життя, оцінка реалізації власних
здібностей і можливостей – це обумовлює стан духовного здоров’я
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індивіда (,,Народження дитини та виховання немовляти в українській
родині”).
Разом з активом „Краси і здоров’я” розроблений сайт валеологічної
студії, де розміщуються матеріали її роботи, студенти наповнюють
цікавим контентом сторінки сайту.

Сайт валеологічної студії ,,Краса і здоров’я”, 2016 р.

Кожна людина повинна вибрати – жити за законами природи чи
безвідповідально руйнувати себе, звертаючись час від часу до послуг
медицини. Усі люди хочуть бути здоровими, щасливими, багатими,
здатними до творчості, але досягти цього намагаються за посередництвом
інших – батьків та близьких, лікарів, державних служб. При цьому ніхто не
хоче визнати, що першопричина хвороб (часто хвороба є наслідком
тривалого злодіяння над собою), невдач, неуспіху зосереджена в ньому
самому – його лінивстві, невігластві, шкідливих звичках, а одужання та
успіх залежать лише від проявлених зусиль волі та надбаних знань, умінь,
навичок. Хіба можна найцінніший свій скарб – життя та здоров’я –
віддавати в руки іншим, очікувати, що хтось потурбується за нас краще,
ніж ми самі?
Метою центру саногенного мислення є формування у студентської
молоді механізмів саногенного мислення, продуктивної діяльності та
ефективної

взаємодії;

розвиток

якостей

повноцінного

високоінтелектуального та соціально-корисного індивіда; виховання
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психологічної

самоорганізації,

самодисципліни,

самовдосконалення

студентів.
Студія ,,Старт” вирішує проблему: інноваційні шляхи формування
всебічно розвиненої особистості через трансформацію медіаосвіти. Мета:
ознайомлення із загальними основами техніки спортивної гри у волейбол;
оволодіння навичками гри в баскетбол; популяризація спортивних ігор
серед молоді і студентства педагогічного коледжу; відбір і формування
збірної коледжу з баскетболу серед юнаків та дівчат для успішних змагань
у зональній обласній спартакіаді; оволодіння теоретичним підґрунтям з
методики гри в настільний теніс; популяризація діяльності секції
настільного тенісу через спортивні змагання; ознайомлення з елементами
спортивної боротьби країн Сходу; ознайомлення із загальними основами
легкоатлетичних вправ; створення умов для спортивного зростання в
галузі кінології, виховання моральних якостей громадянина.
Із появою на базі коледжу спортивного клубу змінилася структура та
діяльність спортивно-масовї роботи. Спортивний клуб – юридична особа,
має свою печатку, штамп із своїм найменуванням, розрахунковий рахунок,
має на правах власності відокремлене майно, основні та оборотні фонди,
свій прапор, емблему, іншу атрибутику (див. додаток А).
У Лисичанському педагогічному коледжі 2013 р. було засновано
спортивний клуб (СК ,,ЛПК”). Він є структурним підрозділом коледжу без
права створення юридичної особи та самостійною фізкультурноспортивною організацією. Клуб має на меті всебічну роботу з розвитку
фізичної культури і спорту серед студентів, викладацького складу,
співробітників коледжу, членів їх сімей та інших членів клубу (голова –
Ляшенко В. В.).
Викладачі фізичного виховання розробили для спортивного клубу
емблему, брелоки, магніти, вимпел.
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Емблема та вимпел спортивного клубу, 2016 р.

Визначено основні завдання роботи спортивного клубу:
- створення відповідних умов та можливостей для задоволення
різнобічних інтересів студентів, працівників та інших осіб у сфері фізичної
культури і спорту;
- формування всебічно розвиненої особистості члена клубу засобами
фізичної культури та спорту;
- сприяння створенню та зміцненню спортивної бази клубу й
ефективного її використання;
- забезпечення

виконання

комплексних

цільових

програм

фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи в навчально-виховній
сфері;
- пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної
культури та спорту в систему навчання, роботи, побуту й відпочинку
студентів і співробітників коледжу;
- використання засобів фізичної культури та спорту для професійно прикладної підготовки студентів як майбутніх фахівців виробництва;
- організація й проведення масових фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів, надання послуг у сфері фізичної культури і спор ту;
- створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій,
команд із різних видів спорту, спортивних шкіл різного профілю;
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- діяльність СК ,,ЛПК” – складова системи соціально-гуманітарної
роботи Лисичанського педагогічного коледжу. Вона ефективна за умов
реалізації основних завдань законодавчих та нормативних актів; традицій
та можливостей навчального закладу щодо реалізації діяльності клубу;
забезпечення пріоритетності інтересів особистості студента, що є
найвищою цінністю педагогічного коледжу; орієнтації на професійний
розвиток членів клубу, що сприятиме всебічному розвитку студентської
молоді через інформаційний простір; органічного зв’язку зі світовою та
національною історією, культурою, традиціями. Викладачі та студенти
позитивно поставилися до створення спортивного клубу, бо з його появою
розширилися

напрямки

спортивно-масової

роботи

та

діяльність

феліксологічного руху, а саме: бадмінтон, бойові мистецтва, настільний
теніс, баскетбол, волейбол, легка атлетика, дзюдо, фітнес, заняття в
тренажерному залі, спорт із собаками, жіночий футбол.

Чемпіонат Луганської області з
легкоатлетичного кросу, 2016 р.

Футбольні баталії, м. Харків, 2015 р.

ЧУ з футболу, Скадовськ, 2015 р.

,,Діти – Олімпійська надія України”, 2015 р.
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Спортивний клуб СК ,,ЛПК” включає роботу секцій за інтересами з
різних видів спорту: футбол жіночий та чоловічий, волейбол, баскетбол,
настільний теніс, легка атлетика, атлетична гімнастика. Спортивний клуб
організує масові змагання, проводить контроль за навчально-тренувальним
процесом в спортивних секціях, формує збірні команди з видів спорту та
забезпечує їх участь у змаганнях, присвоює спортивні розряди та інше.
Спортивний клуб щорічно проводить студентську спартакіаду ЛПК серед
студентів різних спеціальностей із різних видів спорту. Зокрема, з
футболу, міні-футболу, міді-футболу, волейболу, настільного тенісу,
баскетболу,

легкої

атлетики,

шахів,

шашок,

настільного

хокею,

бадмінтону. Традиційно до Дня працівника фізичної культури і спорту
організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі заходи. З 2017 р.
запроваджено проведення спартакіади серед викладачів і співробітників
коледжу ,,Бадьорість та здоров’я”. Викладацький колектив ставить перед
студентською молоддю складні й цікаві завдання: пошук інноваційних
шляхів формування здоров’язберігаючої свідомості майбутніх фахівців;
встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими
об’єднаннями регіону; формування у студентів наукового світогляду;
залучення

студентської

молоді до

участі в

наукових форумах;

прищеплення дбайливого ставлення до свого здоров’я; популяризація
спортивних ігор серед студентської молоді.
Упровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес
коледжу пов’язано з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій і
технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Вони дозволяють
зберігати наявний стан студентської молоді, формують більш високий
рівень їхнього здоров’я, навички здорового способу життя, дають
можливість здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку
та спортивної майстерності і проводити відповідні психолого-педагогічні,
корегувальні, реабілітаційні заходи. У межах діяльності СК ,,ЛПК” серед
студентів спеціальності ,,Фізичне виховання” (можуть брати участь
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студенти інших спеціальностей) проводиться моніторинг спортивної
майстерності як комплекс організаційних засобів, які забезпечують
систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку досягнень
студентів, який показує результати спортивних досягнень студентів, їх
позитивну

динаміку

чи

недостатній

рівень

розвитку.

Результати

моніторингу висвітлюються на сайті циклової комісії фізичного виховання,
де вся спільнота може познайомитися з лідерами у сфері спорту.

Моніторинг спортивної майстерності студентів спеціальності ,,Фізичне виховання”

Студенти отримують бали за участь у спортивних змаганнях різного
рівня (коледжні, міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні) як в
індивідуальних виступах, так і командних. У межах діяльності клубу
студенти розширили географію виїздів на спортивні змагання високого
рівня – Чемпіонати України з кросу (Луцьк), марафонського бігу (Біла
Церква), футболу серед дівчат (Умань, Скадовськ), гірського бігу
(Славське); Всеукраїнського студентського турніру з футболу серед дівчат
(Суми); Міжнародного
(Слов’янськ),

легкоатлетичного

Всеукраїнського

пробігу

пробігу ,,Зустріч друзів”
(Балаклея),

напівмарафону

(Краматорськ) тощо.
Передбачені бали за суддівство у змаганнях та отримання
спортивних розрядів та звань. Члени СК ,,ЛПК” працюють над
перспективою щодо можливості отримання суддівської категорії з ігрових
видів спорту студентами коледжу. З метою виокремлення сучасних
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тенденцій суддівства з баскетболу, сприяння виявленню спортивної
майстерності

гравцями,

ознайомлення

з

кваліфікацією

суддів

та

присвоєнням категорії, популяризації розвитку стрітболу в Україні
проведений обласний семінар-практикум ,,Сучасні тенденції суддівства з
баскетболу” за участю Подколзіна Юрія Олександровича, завідувача
кафедри спортивних дисциплін Інституту ФВіС ЛНУ імені Тараса
Шевченка, судді національної категорії з баскетболу.

Семінар-практикум ,,Сучасні тенденції суддівства з баскетболу”, 2016 р.

Увели у практику проведення семінарів з питань суддівства легкої
атлетики. Початківцем проведеного форуму став Шевчук Валентин
Володимирович, суддя національної категорії з легкої атлетики.
Студенти коледжу постійно отримують суддівську практику в
коледжі, загальноосвітніх навчальних закладах м. Лисичанськ під час
проведення міських змагань (баскетбол, волейбол, футбол), беруть участь
в організації та проведенні змагань з легкої атлетики, настільного тенісу,
шахів та шашок, бадмінтону, спортивних свят, ,,Стартів надій” тощо.

Спортивне свято ,,Храм оптимізму та
бадьорості”, 2016 р.
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Лижні перегони, 2016 р.

На базі СК ,,ЛПК” проводяться змагання серед викладачів та
студентів з баскетболу, настільного тенісу, волейболу, бадмінтону,
легкоатлетичного кросу. Цікаві і змістовні спортивно-масові заходи
,,Лонгмоб–2016”, ,,З Україною в серці спорт прославляємо”, ,,Храм
оптимізму та бадьорості”, ,,Лижні перегони” тощо.
За час існування спортивного клубу налагоджена активна співпраця з
громадськими організаціями області та регіону: Федерацією футболу
Луганської

області (Безрук В. О.), Футбольною асоціацією жінок

Луганської

області

(Нікішин М. М.),

Федерацією

легкої

атлетики

Луганської області (Бризгіна О. А.), обласним відділенням Комітету з
питань

ФВ

та

спорту

МОН

України

(Острєцов В. В.),

ДЮСШ

м. Лисичанськ (Семенов А. М.) тощо.
У річищі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
та для становлення студента як громадянина України викладачі фізичного
виховання

розробляють

мультимедійні

презентації,

проекти,

інформаційно-просвітницькі години: ,,Відродження Олімпійських ігор”,
,,Коледж олімпійський”, ,,У здоровому тілі – здоровий дух”, ,,На обріях
спортивної слави”, ,,Плекаємо здоров’я України”. З метою створення
сприятливих умов для зміцнення здоров’я студентської молоді як
найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на
оздоровчу рухову активність та згідно Указу Президента України від 9
лютого 2016 р. № 42/2016 ,,Про Національну стратегію з оздоровчої
рухової активності в Україні викладачі фізичного
виховання розробили програму заходів на 2016–
2017 н. р. ,,Рухова активність – здоровий спосіб життя
– здорова нація”.
Результати сумісної роботи викладачів та
студентів за 2015–2016 н. р. реалізувано в оформленні
збірника

,,Фізичне

виховання

–
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утвердження

Спортивний
альманах, 2016 р.

здорового

способу

життя

в

освітньому

процесі Лисичанського

педагогічного коледжу”. Уперше розроблено ,,Спортивний альманах”, де
розкрито історію спеціальності ,,Фізичне виховання”, визначено ТОП
найкращих спортсменів-викладачів та студентів коледжу. У межах
проведення Олімпійського уроку та Олімпійського тижня у вересні 2016 р.
відбулося щорічне спортивне дійство, присвячене визначним подіям: 25річчю Незалежності України, Олімпійським звершенням українців, Дню
фізичної культури і спорту. Свято пройшло під гаслом ,,Храм оптимізму і
бадьорості”.

Виставка спортивних досягнень викладачів та студентів, 2016 р.

Сучасний студентський спорт – складний і багатогранний процес.
Він інтегрує великі досягнення резервного й масового спорту, оскільки
спрямований на підвищення спортивної майстерності та рівня фізичного
розвитку студентської молоді, задоволення її потреб у руховій активності,
зміцненні здоров’я та організації дозвілля.
Ми переконалися, що спорт і здоров’я, це – насолода, вірні, незмінні
супутники життя. Вони особливі незвичайні зодчі, вони творять чудеса!
Уcі ці чудеса не закінчуються, оскільки спорт – це невід’ємна частина
життя кожного коледжанина!
Розв’язуючи невідкладні завдання сьогодення, торуючи свій шлях у
майбутнє, колектив коледжу усвідомлює свою значущість як навчального,
так і спортивного підрозділу Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка, бере активну участь у розвитку університету,
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робить активний внесок не лише в підготовці фахівців із спеціальності
,,Фізичне виховання”, але й у пропаганді здорового способу життя серед
різних верств населення Луганщини. Досягнення, які має педагогічний
коледж, зокрема циклова комісія ,,Фізичне виховання” – це поєднання
знань та практичних умінь досвідчених викладачів і енергії молодих
викладачів, що дає змогу ефективно працювати сьогодні і з оптимізмом
дивитися в майбутнє.
2.3.7. Студентський науковий рух – погляд у сучасність
Усі люди однаково мають право на
освіту і повинні користуватися
плодами науки.
Фрідріх Енгельс
Найпріоритетнішими сферами кожної епохи є наука, що продукує
нові знання, та освіта, що олюднює знання й забезпечує індивідуальний
розвиток людини. І тільки та країна, яка спроможеться забезпечити
розвиток цих сфер, зможе претендувати на гідне місце у світовому
співтоваристві, бути конкурентоспроможною. Для майбутнього фахівця
особливу цінність набувають такі значущі якості, як рішучі цілеспрямовані
дії, загострене почуття нового й передового, потяг до самовдосконалення і
творчого пошуку, використання прогресивних формі методів навчання,
найновіших наукових даних та ефективних засобів навчання. Мова йде про
формування

у

фахівця

нового

типу

наукового

мислення,

яке

характеризується високим ступенем динамізму, виходом на абстракції
високого порядку, широким охопленням проблем, що розглядаються. Воно
орієнтує майбутнього вчителя на розвиток здібностей до дослідницької
діяльності через активну участь у студентській науковій роботі,
навчальний заклад – на вдосконалення системи й форм студентської
науково-дослідної роботи.
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У Лисичанському педагогічному коледжі науково-дослідній роботі
студентів (далі НДРС) приділялася значна увага. Адже НДРС –
ефективний метод підготовки якісно нових фахівців. Якісне проведення
НДРС у коледжі забезпечується нормативно-законодавчими документами,
серед яких ,,Державна національна програма ,,Освіта (Україна XXI
століття) ”, Закони України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”,
,,Про вищу освіту”, ,,Національна доктрина розвитку освіти” та ін.
Мета НДРС на різних етапах – забезпечити освітні умови для
формування особистості майбутнього фахівця, зокрема у 2005 р. через
створення наукового простору, системи інформаційного й комп’ютерного
забезпечення навчального процесу. Реалізація поставленої мети вимагала
якісно нового рівня навчання шляхом модернізації навчального процесу –
активне використання новітніх технологій студентами під час вивчення
спеціальних дисциплін і виконання курсових проектів; поліпшення
професійного навчання студентів через ознайомлення їх з новітнім
закордонним і вітчизняним досвідом; активізація науково-дослідної
діяльності

викладачів

та

студентів;

формування

високого

рівня

професійно-педагогічної культури майбутніх спеціалістів.

Засідання НСТ „Творчість”, 2005 р.

У 2005 р. отримала нову хвилю видавнича діяльність студентів. Так,
її результат під керівництвом викладачів – 24 тези у збірниках матеріалів
наукових конференцій за результатами участі; 3 статті в журналі ,,Освіта
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Донбасу”; 5 статей в науково-методичному збірнику МОН ,,Нові
технології виховання” і 1 стаття в журналі ,,Дошкільне виховання”.

Захист курсових робіт, 2006 р.

Провідними напрямами науково-дослідної роботи коледжу за 2006–
2007 рр. стали: трансформація навчального процесу в технологію навчання
шляхом проведення Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо
ефективного навчання майбутніх вчителів застосуванню в навчальному
процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за програмою
Intel® ,,Навчання для майбутнього”, що дозволило коледжу розширити
науково-методичну

базу

змістовними

й

цікавими

електронними

матеріалами.

Тренінг за програмою Intel® ,,Навчання для майбутнього”, 2007 р.

2007 р. визначені нові форми організації наукової, науково-технічної
діяльності в ринкових умовах:
І коледжна науково-практична конференція „Перший крок до
науки” (Козорезова Т., Морозов А., Левчук М., Козаревський М.);
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міський науково-практичний семінар „Актуальні проблеми
дошкільної освіти” (Брюховецька О., Саніна Н., Кузьо О., Зламан Е.,
Портянова О., Морозов А., Величко О., Перепилиця Т.);
підведення

підсумків

науково-дослідної

роботи в рамках

навчального предмету студентів 1–2 курсів у формі педагогічних читань,
науково-практичних семінарів, круглого столу з актуальних проблем
сучасного суспільства та освіти України (Мейзер М., Білоус Г., Чусь Т.,
Бахтін І., Мостова Н., Заїка І., Тришкова Д.);
перші захисти творчо–пошукових робіт Наукового студентського
товариства „Творчість” (Буравльова К., Білоус Г., Чусь Т., Кузьо О.);
участь в обласних творчих конкурсах (Сітак Г., Саніна Н.,
Іванова В., Фоменко Г., Агафонов С., Хохлов Є.);
участь в I Всеукраїнському молодіжному конкурсі „Новітній
інтелект України” (Брюховецька О., Саніна Н., Кузьо О., Левчук М.,
Козаревський Н., Заїка І., Тришкова Д.);
захист індивідуальних науково-дослідних робіт (Крошка К.,
Денисова Ю., Кіон Н., Козаревська Г., Долженко Г.);
конкурс-захист курсових робіт з використанням медіаресурсів
(Федосова О., Дмитрієва О., Куковякіна О., Мейзер М., Білоус Г., Чусь Т.);
участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції „Перший крок до науки” в рамках відкриття Днів науки в
ЛНУ імені Тараса Шевченка (Козарезова Т., Морозова А., Левчук М.,
Козаревський М., Очкур А.).

Дні науки–2007
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Ще однією подією в рамках цього заходу стало засідання
проблемного столу „Глобальні проблеми сучасного суспільства”, в якому
брали участь студенти та викладачі циклової комісії суспільних дисциплін.
Новим

етапом

науково-дослідної

роботи

студентів

стало

співробітництво з науковими структурами, підприємствами, організаціями,
фондами,

Луганською

обласною

адміністрацією,

закордонними

організаціями:
- кафедрою дошкільної та початкової освіти, теорії методики
фізичного виховання ЛНУ імені Тараса Шевченка;
- Радою молодих вчених ЛНУ імені Тараса Шевченка;
- Луганською обласною адміністрацією;
- Лисичанською міською адміністрацією;
- Лисичанським міським відділом освіти;
- методичним кабінетом педагогічних ВНЗ I-II рівнів акредитації
Східного регіону.
Наукова робота зі студентами була спрямована на реалізацію завдань
освітньої діяльності коледжу. Студенти активно продемонстрували себе на
заходах різних рівнів: участь у наукових конференціях: ІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція „Перший крок до науки” в рамках
відкриття Днів науки–2007 у ЛНУ імені Тараса Шевченка – Потапов О.,
Спаських О., Лабко Ю., Осілова Д., Даніленко Є., Бондаренко А.,
Кустов О.,
конференція

Палій Д.,
„Молодь,

Гусак

Д.; Всеукраїнська науково-практична

освіта,

наука,

культура

і

національна

самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (Київ) – Бахтіна І.,
Живага Н., Боровська О., Левчук М.; Регіональна студентська науковопрактична конференція „Творчий саморозвиток особистості в контексті
творчості Тараса Шевченка” (Стаханов) – Куковякіна О., Старостенко А.,
Федосова О.; Обласний конкурс імені Юрія Єненка „Борітеся – поборете”
(Луганськ) – Малищева А., Козаревський М.; Міжнародна студентська
конференція „Студентська практика – ключ до майбутньої професії” (Ялта)
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– Очкур А.; Обласна студентська науково-теоретична конференція
„Актуальні проблеми українського суспільства” (Луганськ) – Рудавіна Ю.;
участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних, гуманітарних наук ЛНУ імені Тараса Шевченка у
2006–2007 н. р. – Іванова В., Мейзер М., Хохлов Є.; участь в обласному
турі Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт, присвячених
голодомору в Україні в 1932–1933 рр. – Левчук М.
Усі форми студентської наукової роботи мають за мету формування
інтересу до наукової роботи; виявлення й підтримку обдарованої
студентської молоді; забезпечення умов для участі найбільш талановитих
студентів у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різних рівнів.
Тематика студентських наукових досліджень обговорюється на засіданнях
циклових комісій і затверджується науково-методичною радою. На
початку навчального року визначається кінцевий результат роботи;
планується участь студентів у наукових заходах.

І коледжна науково-практична конференція „Перший крок до науки”, 2007 р.
У 2007–2008 н. р. на базі Стаханівського навчального комплексу
були проведені: студентська науково-практична конференція ,,Проблеми
вульгаризації української мови” (Жерлиця Н., Загребайленко М.,
Крупіна М., Пшенична О., Трошина Я., Кущ К.), II Всеукраїнська науковопрактична конференція ,,Українська література: стан вивчення в сучасній
школі,

проблеми,

перспективи”,
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регіональна

науково-практична

конференція ,,Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні”
(Шевирьова І., Андрійчук І., Горбо О., Носаль А.).
Щорічно студенти беруть участь у Днях науки, що проводяться в
коледжі та в університеті. У 2008 р. Трошина Я., Курій І., Ляхова Н.,
Артюшенко В., Науменко О., Лєфтєрева З., Плужник В., Храмцова Ю.,
Солоденко О., Поліканіна Г. брали участь у міжнародних, всеукраїнських
та регіональних конференціях, що проводились у Донецьку, Горлівці,
Полтаві, Рівному, Сєвєродонецьку, Луганську.
Результатом

наукової

роботи

студентів

Лисичанського

педагогічного коледжу за 2008–2009 н. р. стали Дні науки–2009, у рамках
яких було проведено:
-

6 коледжних науково-практичних конференцій з актуальних

проблем кожної спеціальності;
- підведення підсумків науково-дослідної роботи в рамках
навчального предмету студентів 1–2 курсів у формі педагогічних читань,
науково-практичних семінарів, круглого столу з актуальних проблем
сучасного суспільства та освіти України;
- захист творчо-пошукових робіт Науково-студентського товариства
„Творчість” та індивідуальних науково-дослідних робіт;
- презентація результатів роботи педагогічних лабораторій та
пошуково-творчих груп;
- конкурс-захист курсових робіт з використанням медіаресурсів;
Студенти коледжу брали активну участь в університетських
наукових заходах:
- у ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
„Перший крок до науки” в рамках відкриття Днів науки–2009 у ЛНУ імені
Тараса Шевченка;
- в університетському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальностей „Дошкільна освіта” (2 місце), „Початкова освіта”
(3 місце), „Практична психологія» (5 місце), „Технологічна освіта”,
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„Фізична культура”, за результатами якої двох студентів запрошено до
участі у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності, де посіли 17 місце з 54;
- в університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт;
- підготували до публікації у збірнику ЛНУ імені Тараса Шевченка
„Науковий пошук молодих дослідників” (2009 р.) 6 робіт.

Дні науки–2008. Нагородження кращих студентів

Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень впливає на
якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до
рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру у вищій
школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній
творчий практичний кругозір. Розвиток науки змінює зміст і значення
навчальних дисциплін, підказує нові форми та методи проведення
навчального процесу. Науково-дослідна діяльність є органічною частиною
й обов’язковою умовою успішної роботи вищих навчальних закладів.
Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформацію
від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, лабораторних
роботах і виробничих практиках (особливо старшокурсники), а й беруть
участь у наукових дослідженнях. Тому специфіка роботи вищих
навчальних закладів потребує органічного поєднання навчально-виховної
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й науково-дослідної роботи викладачів, студентів у співпраці з провідними
науковцями ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Підвищенню якості організації наукової роботи студентів та
викладачів

сприяє

раціональне

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій:
- використання можливостей комп’ютерної техніки для обробки
даних

експерименту,

діагностування,

опитування,

анкетування,

проведених в ході виконання теми дослідної роботи і створення таблиць,
діаграм;
- проведення конкурсу - захисту творчо-пошукових, курсових і
дипломних робіт, творчих проектів з застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій;
- проведення наукових конференцій та семінарів з використанням
різноманітних медіаресурсів;
- розробка проектів із застосуванням програми Intel® „Навчання
для майбутнього” під час вивчення навчальної дисципліни. Система
професійної підготовки повинна бути спрямована на підготовку вчителядослідника нового типу мислення, якому притаманний високий динамізм,
для якого головним є культ пошуку пізнання, а не лише культ знань.

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, 2009 р.
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У навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до
наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.
Саме тому науково-дослідна робота студентів в рамках навчальних
предметів є не лише першим кроком до науки, не лише формою виявлення
обдарованих студентів, але й обов’язковим елементом якісної фахової
підготовки. Таким чином, навчально-дослідницька робота студентів у
рамках навчальних предметів обов’язкова й визначається навчальними
планами спеціальності. Навчальні плани та навчальні програми дисциплін
повинні бути спрямовані на те, щоб майбутній учитель з 1 до випускного
курсу на всіх етапах професійної підготовки фахівця (молодшого
спеціаліста, бакалавра) мав змогу розвивати себе як дослідника.
Науково-дослідна робота студентів у межах навчальних предметів
охоплює студентів усіх курсів. Враховуючи досвід попередніх років,
планування цієї роботи було змінено. Усі студенти виконували творчі
роботи

лише

з

1

предмету:

першокурсники

–

з

предметів

загальноосвітнього циклу, 2 курс – з предметів фахового циклу.

Педагогічні читання „Актуальні проблеми сучасної освіти в Україні”, 2008 р.

Найкращими під час захисту на Днях науки були визнані роботи
студентів: Ажипи А. (керівник – Мінєнко Г. М.), Кучерявої А. (керівник –
Заплаткіна Н. В.), Панасенко О. (керівник – Грушевська І. В.), Пунтус Т.
(керівник – Шкуран О. В.), Агєєвої Ю. (керівник – Голота В. Є.),
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Гребенюка А. (керівник – Овчаренко О. П.), Малої К. (керівник –
Крошка С. А.). У переважній більшості студенти виконували творчопошукові роботи або реферати, хоч для планування такого виду наукової
дальності керівники мають змогу запропонувати ще такі форми роботи, як:
складання

бібліографії,

створення

тестів,

анкет,

каталогів

сайтів,

портфоліо матеріалів, презентацій. Такі форми організації НДРС деякими
викладачами були заплановані, але з різних причин не були заявлені до
участі в Днях науки на виставці робіт. Дослідницька робота в
позанавчальний час продовжує навчально-дослідницьку й виступає
ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді,
реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому
оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Серед
форм

наукових

досліджень,

до

яких

залучаються

студенти

в

позанавчальний час, виділяють проблемні групи, наукові лабораторії,
секції НСТ „Творчість”, творчі індивідуальні роботи.

Науково-практичний семінар „Удосконалення навчально-виховного процесу
загальноосвітньої школи: теорія і практика”, 2010 р.

Поширеною формою залучення студентів до НДРС є участь у
розробці індивідуальних наукових робіт. До неї залучено найбільшу
кількість обдарованих студентів, які досягли успіхів у виконанні завдань у
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рамках навчальних предметів. Так, планувалось залучити до такої роботи
65 студентів, на Днях науки були представлені 30 студентських робіт з
педагогіки і психології, методики музичного та фізичного виховання,
суспільних дисциплін, української та зарубіжної літератури. Якісний
показник виконання індивідуальних науково-дослідних робіт складає 46%.
При оцінюванні конкурсних робіт журі було важко визначитися з
найкращою роботою, бо всі вони були цікаві, теми – актуальні, спряли
зацікавленню студентів до наукової роботи, спонукали до розкриття свого
творчого потенціалу. Усе ж були визначені найкращі роботи: І місце –
Кіон Н. (керівник – Літовка О. П.), ІІ місце – Кунченко К.(керівник –
Вдович О. М), ІІІ місце – Жерлиця Н. (керівник – Вдович О. М.).

Педагогічні читання „Актуальні проблеми сучасної освіти в Україні”, 2010 р.

Оргкомітет Днів науки відзначив аргументованість, доведеність
проблеми дослідження з урахуванням власного досвіду; чіткість,
логічність,

лаконічність

розкриття

теми;

самостійість

висновків

студентських наукових робіт, уміле використання медіаресурсів під час
захисту роботи.
Найкращими роботами було визнано:
І місце – Метьолкіна В., Єрмоленко Ю. (керівник – Кечик О. О.);
ІІ місце – Рясний Д. (керівник – Степаненко А. І.), Житник А.
(керівник – Довгопола О. В.);
ІІІ місце – Глотова Л., Рильська Д. (керівник – Овчаренко О. П.).
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У рамках Днів науки результати своєї роботи презентувала творчо
пошукові

групи

під

керівництвом

викладачів

Сергієнко

Л. В.,

Борисенко Л. Л., Гаврютіної Н. Д. Кращими визнані результати науководослідної роботи членів педагогічної лабораторії майбутнього вихователя
Гак І. (науковий керівник – Гаврютіна Н. Д.). Новизна студентських
проектів полягає в новому підході до навчання грамоти дітей дошкільного
віку.
Щорічно кращі курсові роботи студенти захищають на Днях науки,
цей рік не став винятком. Так, на конкурс було представлено 46 робіт
студентів усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів з
педагогіки та психології; предметів додаткової спеціалізації, окремих
методик навчання. Конкурсні роботи були актуальними, різноплановими
за тематикою, змістовними. Студенти продемонстрували вміння визначати
науковий апарат дослідження й реалізовувати його на високому науковому
рівні. Майже кожна курсова робота пройшла апробацію під час
переддипломної

педагогічної

досліджень за темами

практики. Практичними результатами

курсових робіт стали електронні навчальні,

навчально-методичні, інформаційні довідники та абетки, методичні
скарбнички на допомогу майбутньому педагогу.
Кращими курсовими роботами визнано:
Психологія:
І місце – Кіон Н. (керівник – Заплаткіна Н. В.);
ІІ місце – Голубова Н. (керівник – Заплаткіна Н. В.);
ІІІ місце – Пшенична О. (керівник – Пивоварова Г. С.).
Педагогіка:
І місце – Кунченко К., Єфімцева В. (керівник – Гончаренко Н. О.);
ІІ місце – Величко О. (керівник – Ігнатуша А. Л.)
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Конкурс-захист курсових робіт, 2010 р.

Предмети додаткової кваліфікації:
І

місце

–

Загребайленко

М.,

Щербак

М.

(керівник

–

Гончаренко Н. О.);
ІІ місце – Чернета О. (керівник – Осіпов І. В.);
ІІІ місце – Вельбель О. (керівник – Кечик О. О.).
Окремі методики навчання:
І місце – Долженко А. (керівник – Мурсамітова І. А.), Попов С.
(керівник – Сергієнко Н. В.); Варфоломєєва Х. (керівник – Крошка С. А.);
ІІ місце – Крошка К. (керівник – Осипова С. С.), Ушакова В.
(керівник – Борисенко Л. Л.);
ІІІ місце – Ладигін М., Ухач О. (керівник – Крошка С. А.).
Кращі наукові роботи за результатами Днів науки–2010 були
рекомендовані до участі у Всеукраїнських наукових заходах. 2010 р. був
плідним на участь у різноманітних конкурсах і конференціях:
- перемога в Обласному конкурсі творчих робіт „Мій земляк Борис
Грінченко”;
- 2 місце в конкурсі студентських робіт з психології серед студентів
спеціальності „Дошкільне виховання” педагогічних ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації Східного регіону України;
- 2 місце в університетському конкурсі педагогічної майстерності;
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- перемога в університетському етапі Всеукраїнського конкурсу
науково-дослідних робіт;
- перемога у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт;
- участь

в

VI Міжнародній науково-практичній конференції

„Наукова молодь: досягнення і перспективи”;
- участь у Всеукраїнській студентській конференції ,,Перший крок
до науки”;
- участь

у

Регіональній

науково-практичній

конференції

„Удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців у контексті
сучасних вимог” педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону
України;
- перемога в університетському турі Всеукраїнської олімпіади зі
спеціальності „Технологічна освіта”;
- участь у IV коледжній конференції „Перший крок до науки”;
- участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий виховний проект за
програмою Intel® „Навчання для майбутнього”.

Перемога Кунченко К. в обласному конкурсі творчих робіт
,,Мій земляк Борис Грінченко’’, 2010 р.

За

результатами

Днів

науки

в

коледжі виходить

студентських робіт „Науковий пошук молодих дослідників”.
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збірник

Результатом роботи лабораторії „Навчання викладачів коледжу та
майбутніх

учителів

комунікаційних

ефективному

технологій

в

умовах

застосуванню
сучасних

інформаційно-

освітніх

закладів:

проведення тренінгів за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього»”
є:
- проведення 15 тренінгів, 150 студентів успішно захистили проекти й
отримали сертифікати. Проведено апробацію проектів під час різних видів
педагогічної практики;
- у рамках коледжних Днів науки проведено 2 фестивалі студентських
викладацьких

Intel-проектів,

2

конкурси

курсових

проектів

з

використанням ІКТ.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, гуманітарних та технічних дисциплін робота Старостенко Г.,
студентки спеціальності „Початкова освіта” ОКР „молодший спеціаліст” –
навчальний мультимедійний посібник, створений у вигляді цікавої
подорожі до міста Алфавіт, – посіла ІІ місце з української мови.

Участь у Всеукраїнській студентській конференції „Перший крок до науки”
(Пунтус Т., Козакова М., Солоденко О., Поварчук В., Єфімцева В., Варфоломєєва К.)
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Наукова діяльність – міцне підґрунтя навчання, оскільки саме вона
формує у студента навички пошукової, дослідницької спроможності,
відкриває світ непізнаного й недоведеного, дає змогу проявити ініціативу,
творчість. Можливість реалізуватися в науковій сфері в нашому
навчальному закладі є в студентів усіх курсів та спеціальностей, та
особлива

увага

приділяється

залученню

до

наукової

діяльності

першокурсників.

Всеукраїнський конкурс творчих робіт студентів 2009–2010 н. р.

3 жовтня 2011 р. у ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ
імені Тараса Шевченка” відбулося відкриття нового наукового 2011–
2012 н. р. З метою популяризації науки, посилення інтеграції наукового та
навчального процесів, залучення студентів, перш за все 1 курсу, до
науково-дослідної роботи, допомоги у виборі форми наукової роботи з
врахуванням специфіки майбутньої професії, пізнавальних інтересів та
досвіду роботи коледжною Радою з організації науково-дослідної роботи
студентів була проведена коледжна науково-теоретична конференція
„Презентація стану та перспектив наукових досягнень викладачів та
студентів ЛПК”.
Вибрати форму участі у студентській науково-дослідній роботі
допоміг першокурсникам виступ Овчаренко О. П., голови коледжного
наукового студентського товариства „Творчість”, яка познайомила з
системою студентської наукової роботи у Лисичанському педагогічному
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коледжі, формами виконання творчих завдань дослідного характеру в
рамках навчального предмету та критеріями їх оцінки.

Науково-практичні конференції та семінари коледжу за участю
науковців ЛНУ імені Тараса Шевченка, зліва – Гавриш Н. В., 2011 р.

Голова коледжної ради з організації науково-дослідної роботи
студентів Тарарива Л. Ю. познайомила першокурсників з досягненнями
2010–2011 наукового року. Студенти були вражені здобутками й
перемогами як викладачів, так і студентів. З особливою увагою та подивом
студенти-першокурсники сприйняли кращі студентські роботи: творчий
проект „Значення фітонцидів рослин у боротьбі з інфекційними
хворобами” Сєдих В., студентки 2 курсу спеціальності „Початкова освіта”
ОКР „молодший спеціаліст” (науковий керівник – Харченко О. О.);
електронний навчальний посібник „Формування психічного здоров’я
засобами пісочної терапії” Капустіної Д., студентки 4 курсу спеціальності
„Дошкільна

освіта”

Гаврютіна Н. Д.),

ОКР

який в

„бакалавр”

(науковий

керівник

–

університетському етапі Всеукраїнського

конкурсу студентських науково-дослідних робіт посів І місце; електронний
підручник „Слухання-сприйняття як основний вид музичної діяльності”
Руденко А., студентки 4 курсу спеціальності „Початкова освіта” ОКР
„молодший спеціаліст”, який вона створила у співавторстві з викладачем
музичних дисциплін Вдович О. М.; презентацію результатів індивідуальної
науково-дослідної роботи „Лікувальна фізична культура” Малої К.,
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студентки 4 курсу спеціальності „Фізичне виховання” ОКР „бакалавр”
(науковий керівник – Крошка С. А.).
Цікавою й пізнавальної для першокурсників стала виставка кращих
наукових студентських робіт за результатами науково-методичної роботи
викладачів 2010–2011 наукового року.
У рамках Днів науки в коледжі активізувалася наукова діяльність:
щодня проводяться захисти студентських творчо-пошукових і курсових
робіт, звітують про свою діяльність Наукове студентське товариство
„Творчість” і секції творчо-пошукових робіт з різних навчальних
дисциплін. 14 березня 2011 р. було проведено одразу 2 регіональні
науково-практичні конференції: для студентів спеціальності „Технологічна
освіта” – „Актуальні проблеми трудового навчання”, для студентів
спеціальності „Початкова освіта” – „Успішний вчитель – запорука якісної
освіти”.
На конференції „Актуальні проблеми трудового навчання” були
присутні викладачі й студенти спеціальності „Технологічна освіта”. Після
вітального слова директора й нагородження найкращих студентів
(Рясного Є., групи 3-АТ, Дем’яненка А., групи 4-АТ) з доповіддю про
основні засади формування компетентності майбутніх учителів технологій
виступив доцент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін Луганського
національного

університету

імені

Тараса

Шевченка

В. В. Бурдун.

Цікавими були також виступи студентів спеціальності „Технологічна
освіта” 2 і 3 курсів: Рясний Є. розкрив особливості використання методу
фокальних об’єктів у проектно-технологічній діяльності учнів, а Салтикова
К. розповіла про інноваційні технології на заняттях обслуговуючої праці.
Метою конференції „Успішний вчитель – запорука якісної освіти”
стало залучення майбутніх фахівців до світу сучасної педагогіки й
педагогічної практики в межах нашого міста, прищеплення любові до
обраної професії. Яким же повинен бути сучасний учитель, у чому полягає
успішність педагога як професіонала й особистості, що таке педагогічна
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культура? Саме цим питанням були присвячені доповіді студентів 2 курсу
спеціальності „Початкова освіта” Беденка О. і Брюховецької Л. Студенти
з’ясували, що найголовніше для вчителя – любити дітей і постійно вчитися
самому, бути активною особистістю, яка вільно почуває себе в сучасному
освітньому просторі.

Конфренції „Актуальні проблеми трудового навчання”
й „Успішний вчитель – запорука якісної освіти”, 2011 р.

Робота з високими технологіями – візитна картка сучасного
студента. І ті, хто навчається в педагогічному коледжі, самі переконуються
в цьому, адже сучасні технології давно „прописалися” на ниві освіти, що
дозволило суттєво покращити як навчальний процес, так і самостійну
педагогічну діяльність молодих фахівців.
Плідне співробітництво педагогічного коледжу з корпорацією Intel
вже стало доброю традицією. З року в рік електронні розробки викладачів і
студентів нашого навчального закладу стають володарями численних
нагород цієї корпорації. З 2 курсу навчання студенти оволодівають новими
навичками на тренінгах Intel® „Навчання для майбутнього” з методик
викладання різноманітних навчальних дисциплін. Запорукою успішного
навчання є компетентність викладачів коледжу, які теж мають сертифікати
корпорації Intel.
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Окрім презентацій з певної теми або проблеми, студенти створюють
власні електронні посібники, комп’ютерні програми, адаптовані для дітей
певного віку. Усі студентські електронні здобутки знаходять застосування
під час проходження практики – в умовах сучасних навчальних закладів,
дитячих садочків, будинків дитячої творчості. Одним із таких успішних
проектів став експериментальний майданчик „Використання програми
Intel® «Навчання для майбутнього» в умовах сучасної початкової школи”,
де коледж активно співпрацює з викладачами й учнями ЗОШ №№ 4, 28
м. Лисичанськ та дошкільними установами регіону.
2010–2011 н. р. теж не став винятком – команда студентів коледжу
(Решетняк А, Гагал К., Руденко А., Сухомлин Т., Осадчук А., Гребенюк О.,
Кущ К., Шевирьова І., Шульмейстер Х.) під керівництвом викладача
математики Овчаренко О. П. посіла ІV місце в інтернет-олімпіаді „Студент
ХХІ століття–2011”, за що отримала почесну грамоту від оргкомітету –
Воронезького державного педагогічного університету. Участь у цих
масштабних змаганнях „інтелівців”, які об’єднують студентів із країн
СНД, наші студенти беруть не вперше, але 2008 р. наш результат був 6-м.
Цю ж перемогу можна назвати справді значною, оскільки ми стали єдиною
командою з України, яка за спільним результатом обійшла 19 російських
команд!
Студенти 2 і 3 курсів Антропова Т. (групи 3-АФ), Панасенко Г. і
Брюховецька Л. (групи 2-АШ) під керівництвом викладача історичних
дисциплін В. Є. Голоти взяли участь у VІІ регіональній науковопрактичній конференції

„Українська молодь. Духовність. Мораль.

Громадянськість”,

відбулася

яка

22

березня

в

Рубіжанському

політехнічному коледжі імені О. Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса
Шевченка.
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VІІ регіональна науково-практична конференція „Українська молодь. Духовність. Мораль.
Громадянскість”, 2011 р. Панасенко Г., Андропова Т., Брюховецька Л.

Робота

Антропової

Т.

„Психолого-педагогічне

дослідження

самосвідомості старшокласників (керівник – Саприкіна Т. Г.) викликала
велику увагу й зацікавленість серед учасників конференції, за що її
удостоєно грамоти за кращу доповідь у секції „Естетичне виховання”;
роботи Панасенко А. („Моральна свідомість та самосвідомість у дітей
молодшого

та шкільного віку”, керівник – Каралкіна О. О.) та

Брюховецької Л. („Вплив української народної пісні на формування та
розвиток особистості”, керівник – Гарбузюк Т. В.) відзначені дипломами за
участь у конференції.
Не став винятком і 2011–2012 н. р: володарем іменної стипендії
Луганської обласної ради стала студентка спеціальності „Початкове
навчання” Сєдих В. Нагородження відбулося 12 квітня в колонній залі
Луганської обласної державної адміністрації: в урочистій атмосфері
найкращі студенти й учні шкіл Луганщини отримували сертифікати з рук
голови Луганської обласної ради Голенка В. М. В обласній студентській
науково-теоретичній конференції „Земля – наш спільний дім” (2011 р.)
роботу Сєдих В. „Значення фітонцидів рослин у боротьбі з інфекційними
хворобами” (керівник – Харченко О. О.) визнано кращою.
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З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов
для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів в
університеті проводився І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
В організації національно-патріотичного виховання студентської
молоді педагогічний навчальний заклад стає осередком становлення
громадянина-патріота України, розвитку творчої активності молодої
людини, що освоює багатство культури, формується в особистість, здатну
бути культурною, дієвою й розвинутою.
З метою об’єктивної оцінки перших кроків майбутніх педагогів у
світ науки; виявлення обдарованої студентської молоді; моніторингу
якості підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності з
1 березня по 27 квітня 2012 р. у Лисичанському педагогічному коледжі
було проведено Дні науки–2012. Досягненню мети сприяла яскрава мозаїка
різноманітних форм підведення підсумків науково-дослідної роботи
викладачів та студентів:
Всеукраїнська науково-практична конференція „Дошкільна
освіта: традиції та інновації сучасної теорії і практики” (50 викладачів,
7 студентів);
Всеукраїнська науково-практична конференція „Мовна палітра
Луганщини–1” (45 студентів, 10 викладачів, 9 учителів шкіл);
VІ коледжна науково-практична конференція „Перший крок до
науки” (21 викладач, 35 студентів);
Обласний

семінар-практикум

„Використання

негативних

факторів для отримання позитивного ефекту” (5 викладачів, 9 студентів,
8 учителів та 7 учнів шкіл міста та області);
V

коледжна

науково-практична

конференція

„Актуальні

проблеми фізичного виховання в Україні”, за участю вчителів-новаторів
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фізичної культури м. Лисичанськ та Луганської області (6 викладачів,
17 студентів, 8 учителів фізичної культури).;
V коледжна студентська науково-теоретична конференція
„Актуальні проблеми трудового виховання” за участю Бурдуна В. В.,
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інженерно-педагогічних
дисциплін

Луганського

національного

університету

імені

Тараса

Шевченка. (5 викладачів, 13 студентів);
VІІ коледжний науково-практичний семінар „Інформаційнокомунікаційні технології в навчально-виховному процесі сучасної школи”
за участю вчителів початкових класів м. Лисичанська, які адаптують
інформаційно-комунікаційні технології до умов сучасної початкової школи
(4 викладачі, 10 студентів, 3 вчителі початкової школи);
коледжна науково-практична конференція „Успішний вчитель
– запорука успішної сучасної педагогіки” за участю вчителів початкових
класів м. Лисичанськ та Луганської області (6 викладачів, 12 студентів, 3
вчителі початкової школи);

Науково-практична конференція „Актуальні проблеми трудового навчання”, 2012 р .

-

коледжна

науково-практична

конференція

„Менеджмент

професійної компетентності психологів в умовах сучасного освітнього
простору” за участю практичних психологів різних типів навчальновиховних закладів м. Лисичанськ, м. Сєвєродонецьк, м. Рубіжне (3
викладачі, 4 студенти, 3 практичні психологи);
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-

підведення підсумків науково-дослідної роботи в рамках

навчального предмету студентів 1–2 курсів у формі педагогічних читань,
науково-практичних семінарів, круглого столу з актуальних проблем
сучасного суспільства та освіти України (131 студент);
-

захист творчо-пошукових робіт Наукового студентського

товариства „Творчість” (34 студенти);
-

захист індивідуальних науково-дослідних робіт (40 студентів);

-

презентація

результатів

роботи педагогічної лабораторії

„Ефективне навчання майбутніх вчителів ефективному застосуванню
інформаційно-комунікаційних технологій у формі фестивалю проектів за
програмою Intel® «Навчання для майбутнього»” (41 студент);

Обласний конкурс „Перший крок до педагогічної майстерності”, 2012 р.

-

презентація

результатів

роботи пошуково-творчих груп,

педагогічних лабораторій (47 студентів);
-

конкурс-захист курсових робіт з використанням медіаресурсів

(44 студенти);
-

презентація

результатів

роботи педагогічної лабораторії

„Ефективне навчання майбутніх учителів застосуванню в навчальновиховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій”:
презентація авторських підручників, контролюючих програм, наукових
проектів 2011–2012 н. р. (15 викладачів);
-

урочисте закриття Днів науки з нагородженням переможців та

презентацією відеофільму „Яскраві сторінки Днів науки–2012”.
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У рамках Днів науки–2012 викладачі та студенти Лисичанського
педагогічного коледжу взяли участь у Днях науки у ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації:
-

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

„Перший крок до науки” у рамках відкриття Днів науки–2012 в ЛНУ імені
Тараса Шевченка (19 студентів);
-

Міжнародній

науково-практичній

конференції

„Наукова

молодь: досягнення і перспективи” (11 викладачів);
-

Регіональній науково-практичній студентській конференції

„Українська молодь. Духовність. Мораль. Громадянськість” (Рубіжанський
політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса
Шевченка (5 студентів);
-

Всеукраїнській науково-практичній та методичній конференції

„Образне слово Луганщини” на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка (1
викладач);
-

Регіональній науково-практичній конференції „Педагогічна

освіта: стан розвитку, проблеми” в рамках Днів науки викладачів
педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України на базі
Стаханівського педагогічного коледжу ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” (7 викладачів);
-

Обласній

студентській

науково-теоретичній

конференції

„Науковий світ Донбасу: досягнення, проблеми, перспективи” на базі
Луганського державного коледжу економіки і торгівлі (2 студенти).
Студенти, які досягли найкращих результатів у студентській
науковій роботі:
-

Панасенко Г., студентка 2 курсу групи А спеціальності

„Початкове навчання”, ОКР „молодший спеціаліст”;
-

Рогожина А., студентка 4 курсу спеціальності „Дошкільна

освіта”, ОКР „бакалавр”;
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-

Щербакова А., студентка 1 курсу групи Б спеціальності

„Початкове навчання” ОКР „молодший спеціаліст”;
-

Рясний Є., студент 3 курсу спеціальності „Технологічна освіта”

ОКР „молодший спеціаліст”.

Підведення підсумків Днів науки–2013

З метою об’єктивної оцінки перших кроків майбутніх педагогів у
світ науки; виявлення обдарованої студентської молоді; моніторингу
якості підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності з
20 лютого по 29 квітня 2014 р. у Лисичанському педагогічному коледжі
було проведено Дні науки–2014.
Підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів 1–
2 курсів у рамках навчального предмету відбулося у формі педагогічних
читань, науково-практичних семінарів, круглого столу з актуальних
проблем сучасного суспільства та освіти України (150 студентів):
- захист творчо-пошукових робіт Наукового студентського
товариства „Творчість” (32 студенти);
- захист індивідуальних науково-дослідних робіт (30 студентів);
-

презентація

результатів

роботи

„Ефективне навчання майбутніх вчителів
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педагогічної

лабораторії

застосуванню інформаційно-

комунікаційних технологій” у формі фестивалю проектів за програмою
Intel® ,,Навчання для майбутнього” (10 версія, 40 студентів);
- презентація результатів роботи лабораторії „Початкова освіта”,
лабораторії

,,Фахова

компетентність

педагога дошкільної

освіти”,

лабораторії ,,Ознайомлення з живою природою”, науково-дослідної
лабораторії „Мовна палітра Луганщини” (49 студентів);
- конкурс-захист курсових робіт з використанням медіаресурсів
(44 студенти);
- презентація результатів роботи педагогічної „Ефективне навчання
майбутніх

вчителів

застосуванню

інформаційно-комунікаційних

технологій”: презентація авторських підручників, контролюючих програм,
наукових проектів 2013–2014 н.р. (15 викладачів);
- урочисте закриття Днів науки з нагородженням переможців та
презентацією відеофільму „Яскраві сторінки Днів науки–2014”.

Регіональний науково-практичний семінар „Актуальні проблеми навчання іноземної мови
першокласників”, 2013 р.

У рамках Днів науки–2014 студенти Лисичанського педагогічного
коледжу взяли участь у Днях науки у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації:
- Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
„Перший крок до науки” у рамках відкриття Днів науки–2014 в ЛНУ імені
Тараса Шевченка (18 студентів);
-

Регіональній

„Українська

молодь.

науково-практичній
Духовність.
275

студентській

Мораль.

конференції

Громадянськість”

в

Рубіжанському політехнічному коледжі імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ
імені Тараса Шевченка (16 студентів);
- Всеукраїнській науково-практичній та методичній конференції
„Образне слово Луганщини” в ЛНУ імені Тараса Шевченка (2 викладачі і
2 студенти).
Кращі освітяни у студентській науковій роботі:
-

Щербак Г., студентка 4 курсу групи А спеціальності

„Початкове навчання” ОКР „молодший спеціаліст”;
-

Нечитайлова О., студентка 3 курсу групи А спеціальності

„Початкове навчання” ОКР „молодший спеціаліст”;
-

Антропова Т., студентка 3 курсу спеціальності „Фізичне

виховання” ОКР „бакалавр”.
Наука завжди відіграє фундаментальне значення в розвитку життя
суспільства, оскільки за своєю природою є безумовним двигуном
прогресу.
Беручи участь у конкурсах, фестивалях й отримуючи відповідний
результат, викладачі своїм прикладом доводять студентам необхідність
професійного зростання в процесі оволодіння інноваційними технологіями
у сфері освіти.
Науково-дослідна робота студентів – ефективний метод підготовки
якісно нових фахівців у коледжі. Вона розвиває творче мислення,
індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати
підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий
підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення
завдань і наукових проблем.
Можливість продемонструвати свою здатність до творчої діяльності
та самовдосконалення була надана студентам 4 курсу педагогічних
спеціальностей. За підсумками теоретичного і практичного блоків
олімпіади журі одноголосно визначило переможців: І місце – Позираєва Д.
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(група 4-АШ), ІІ місце – Дурнєва В. (група 4-АШ), ІІІ місце – Загоруйко В.
(група 4-БШ).
2015–2016 н. р. більш активною була залученість студентів у
заходах різних рівнів – 46% студентської молоді. Так, студентка ВП
„Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”
спеціальності „Дошкільна освіта” 4 курсу Купіна А. здобула перемогу з
науковою роботою „Формування комунікативної поведінки у дітей
дошкільного віку засобами смарт-технологій” (науковий керівник –
Н. Д. Аль-Хамадані).

Купіна А. – преможниця в університетському конкурсі студентських наукових робіт
за 2015–2016 н. р.

Рішенням

конкурсної

комісії

ДЗ „Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка” наукова робота студентки
Купіної А. рекомендується для участі у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт за науковою галуззю „Дошкільна освіта” у
м. Глухів.
Майбутні педагоги мали змогу показати свої наробки на
професійних конкурсах:
- конкурс з образотворчого мистецтва „Створення ілюстрацій до
творів великих геніїв – Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Лесі Українки”
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Мірошниченко Г., 3 курс, спеціальність „Початкова освіта” (керівник –
Цимбал О. В.);
- Всеукраїнський конкурс учнівських есе „Права людини, сучасні
виклики України”

Почтаренко Л., 2 курс спеціальність „Початкова

освіта” (керівник – Пивоварова Г. С.).
Студенти

посіли

призові

місця

в

обласному

етапі

XVI

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:
І місце – Бережна Л. (4-АШ);
ІІ місце – Сидоренко Є. (3-АШ);
ІІІ місце – Сухомліна А. (1-ВС)
та VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка:
ІІ місце – Бережна Л. (4-АШ), Онищенко А. (3-АШ)
ІІІ місце – Сидоренко Є. (3-АШ)
завдяки сумлінній підготовці викладачів загальної філології
Сергієнко Л. В., Тарариви Л. Ю., Шуліки Л. В.

Обласний конкурс художніх творів з питань попередження торгівлі людьми, який проводився у
рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства”, 2013 р .

Напрацювання студентів коледжу були також представлені на
Регіональній науково-практичній конференції „Проблеми надання освіти
особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього
простору” (35 учасників); V Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей
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,,Ideas for education 2015” – Смірнова К. та Мисова Д. (керівник
Тарарива Л. Ю.);

V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей „Ideas for education 2015” –
учасники Смірнова К. та Мисова Д. (керівник – Тарарива Л. Ю.)

практико-орієнтованій онлайн-конференції „Сучасна школа: нові освітні
технології та електронні підручники” – Степаненко О.; ІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції „Дошкільна освіта: від традицій та
інновацій” (Попковська А., Піменова К.); ІХ Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції „Творчість Тараса Шевченка в контексті
доби” (Старобільск, 2016) – Купіна А., Гнилицька Ю., Кавєріна К.,
Сухомліна А.; Всеукраїнській інтернет-конфернеції „Комп’ютер у роботі з
дітьми” – Шевцова Т., Оніщенко А. на чолі зі Степаненко А. І.
Не залишаються осторонь наукової роботи і студенти фізичного
виховання. Так, студенти Світлична А., Плахотя А. (керівник –
Крошка С. А.)

взяли

участь

у

Всеукраїнській

науково-практичній

конференції „Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту: погляд
молоді” м. Кремінна.
Коледжани взяли участь у конкурсі творів за творчістю І. Я. Франка,
Лесі Українки „Скарби найкращі душі молодої…”. Конкурс проводився
згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 „Про
вшанування пам’яті Івана Франка” і був спрямований на відзначення 160річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка, а також
присвячений 145-ій річниці з дня народження легендарної мисткині Лесі
Українки. У конкурсі взяли участь 54 студенти спеціальностей „Дошкільна
освіта”, „Технологічна освіта”, „Видавнича справа та редагування”,
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„Фізичне виховання”. У першому етапі конкурсу найкращим визнано твір
студентки 1 курсу спеціальності „Видавнича справа та редагування”
Гнилицької Ю.
Студенти

спеціальності

„Видавнича

справа

та

редагування”

Білянська К., Рибальченко О. (група 2-ВС), Удоденко І. (група 4-ВС) під
керівництвом

кандидата

педагогічних наук,

завідувача навчально-

методичним кабінетом Сергієнко Л. В., кандидата філологічних наук,
заступника директора з навчальної роботи Тарариви Л. Ю. подали на
конкурс свої роботи у трьох номінаціях: „Срібний голос: поезія”, „Проза”,
„Фентезі”. Роботи були високо оцінено членами журі.

Конкурс молодих літераторів Луганщини 2015 р. у номінаціях „Срібний голос:
поезія”, „Проза”, „Фентезі”

11 студентів третіх курсів усіх спеціальностей пройши 44-годинний
тренінг за програмою Intel® „Навчання для майбутнього”.

Тренінг за програмою Intel® ,,Навчання для майбутнього”, 2015 р .
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У 2016 р. група 1 курсу спеціальності „Видавнича справа та
редагування” вирішила випробувати свої сили в ІІ Всеукраїнському
фестивалі буктрейлерів і промороликів „Book fashion”. Завдяки успішній
командній роботі, креативному підходу до інтерпретації літературних
творів,

режисерській

майстерності

творчий

проект

групи

1-ВС

ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”
отримав перемогу (ІІІ місце) у номінації „Ігровий буктрейлер”. Кіон К.,
Міщенко А., Горєтая Д., Дмитренко О., Сухомліна А., Голочева О.,
Гнилицька Ю. успішно реалізували амбітний творчий план, який було
визначено грамотою Київського університету імені Бориса Грінченка.

ІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів „Book fashion”, 2016 р.

Студенти

–

учасники

віківишколу

у

межах

проекту

Луганщина”,

„Вікі-фест: Луганщина”, 2015 р.
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„Вікі-фест:

проведеною членами громадської організації ,,Вікімедіа. Україна”. У
межах виконання пошуково-творчих робіт студенти мають напрацювання
в українській Вікіпедії.
З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов
для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у
коледжі протягом Наукової весни–2016 відбулися конкурси робіт у межах
навчального предмету, індивідуальних науково-дослідних робіт студентів,
творчо-пошукових груп. Цікавою й різноплановою була тематика
студентських

досліджень:

національно-патріотичного

актуальні

питання

виховання,

методик

мовно-літературний

навчання,
простір,

сучасний погляд на державність тощо.
Так, сертифікатами учасників конкурсу-захисту індивідуальних
науково-дослідних робіт нагороджено:
-

„Актуальні

питання

(Мурсамітова І. А.),

музичного

Волга

С.

мистецтва”

(Соломко

С. В.),

–

Заїка

К.

Піменова

К.

посібників”

–

(Гарбузюк Т. В.), Душанова К. (Гарбузюк Т. В.);
- „Інноваційність

у

створенні

електронних

Степаненко О. (Мурсамітова І. А.), Дідович М. (Сидоренко Н. М.),
Попковська А. (Аль-Хамадані Н. Д.);
- „На шляху професійного становлення: педагогічні пошуки” –
Дубина К. (Ігнатуша А. Л.);
- „Актуальні дослідження психології” – Шарий О. (Пивоварова Г. С.),
Ситькова О. (Саприкіна Т. Г.);
- „Практичне застосування технологій” – Пахомов Д. (Осіпов І. В.);
- „Математико-інформаційний

простір”

–

Загоруйко

В.

(Степаненко А. І.);
- „Перспективи редакційно-видавничого процесу” – Білянська К.
(Тарарива Л. Ю.);
- „Культурологічний

світогляд

Сухомліна А. (Севастянова О. А.);
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у

вивченні

краєзнавства”

–

- „Проблеми валеологічної освіти” – Коптєва Т. (Крошка С. А.);
- „Методико-теоретичні проблеми фізичної культури і спорту” –
Коптєва Т. (Нєрєзова К. В.), Світлична А. (Крошка С. А.);
- „У рамках діяльності та функціонування лабораторії методики
ознайомлення з природою” – Кучер Є. (Матліна О. В.).
Учасники конкурсу-захисту творчих завдань дослідного характеру в
межах вивчення навчального предмету:
-

„Сучасний погляд: українська державність” – Дегтяренко Д.

(Чурілова В. Є.),

Рєдкокаша

(Чурілова В. Є.),

Лондарь

Ю.
Х.

(Чурілова В. Є.),

(Чурілова

В. Є.),

Посохова

В.

Лабунський

О.

(Сліпецький В. П.);
-

„Мовно-літературний простір: історія і новатика” – Лашко В.

(Сергєєва

І. Ю.),

Смірнова

К.

(Літовка

О. П.),

Степаненко

О.

(Севастянова О. А.);
-

„Актуальні дослідження психології” – Ткаченко Ю. (Аль-

Хамадані Н. Д.), Пастухова Ю. (Хомич О. М.);
-

„Технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі” –

Бондаренко

Я.

(Сергієнко

Н.В.),

Зінченко

Л.

(Сергієнко

Н. В.),

Зеленський В. (Сергієнко Н.В.);
-

„Фізика як інструмент пізнання наукової картини світу” –

Селиванов Є. (Брюховецька О. А.), Кіон К. (Демченко П. Є.), Теліцина К.
(Демченко П. Є.);
-

„Математико-інформаційний

простір”

–

Горбенко

С.

(Крилова М. О.), Руда У. (Крилова М. О.), Тарасова К. (Степаненко А. І.),
Голочева О. (Степаненко А. І.), Жмуд В. (Степаненко А. І.), Шулік Д.
(Степаненко А. І.);
-

„Перспективи

редакційно-видавничого

процесу”

Штомпель К. (Гуцкало О. О.), Кравченко А. (Сергієнко Л. В.);
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–

-

„Проблеми валеологічної освіти” – Качан Я (Криклива О. І.),

Руденко О. (Нєрєзова К. В.), Лазуренко А. (Нєрєзова К. В.), Олійник В.
(Борисенко Л. Л.).
Переможцями Наукової весни–2016 стали:
-

у конкурсі-захисті індивідуальних науково-дослідних робіт у

номінації „На шляху професійного становлення: педагогічні пошуки” –
І місце Степаненко О. (Ігнатуша А. Л.); ІІ місце в рамках діяльності та
функціонування лабораторії ,,Методики ознайомлення з живою природою”
– Сидоренко Є. (Шевирьова І. Г.); ІІІ місце в номінації „На шляху
професійного

становлення:

педагогічні

пошуки”

–

Климаш

Л.

(Ігнатуша А. Л.);
межах

у конкурсі-захисті творчих завдань дослідного характеру в
вивчення

навчального

предмету

в

номінації

„На

шляху

професійного становлення: педагогічні пошуки” – І місце Руденко О.
(Ляшенко К. І.); ІІ місце в номінації „Мовно-літературний простір: історія і
новатика” – Горєтая Д. (Тарарива Л. Ю.); ІІІ місце в номінації
„Перспективи

редакційно-видавничого

процесу”

–

Білянська

К.

(Сергієнко Л. В.).
У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
відбувся регіональний творчий конкурс серед учнівської та студентської
молоді імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини”. Метою
проведення конкурсу було виявлення обдарованої молоді серед учнів шкіл
та студентів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, ліцеїв,
вищих навчальних закладів задля розвитку їх творчих здібностей та
наукового потенціалу; виховання молоді в дусі патріотизму, любові до
рідного краю, історії, мови, звичаїв, традицій; формування позитивного
іміджу східного регіону в Україні та світі. У номінації ,,Науково-дослідна
робота’’ І місце посів Горячкін А., студент ІV курсу спеціальності
„Видавнича справа та редагування” (керівник – Кравченко М. В.), у
284

номінації ,,Поезія’’ ІІІ місце – Гонтаренко І., студентка І курсу
спеціальності „Початкова освіта” (керівник – Тарарива Л.Ю.).

Отже, у Лисичанському педагогічному коледжі пріоритетними
напрямками діяльності науково-дослідної роботи студентів залишається
проведення

наукових

досліджень

шляхом

вивчення

можливостей

застосування хмарних технологій Google, Microsoft для вдосконалення
освітньої діяльності з метою укладання он-лайн курсів для студентів усіх
спеціальностей; забезпечення наступності творчої та наукової роботи з
обдарованими учнями шкіл міста й області з метою підтримки
партнерських стосунків у системі „Викладач-Студент-Учитель”.
2.3.8. Студентські ініціативи в русі: від ідей – до справ!
Студентське самоврядування – важливий чинник розвитку й
модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення в них
навичок управлінської та організаторської роботи з колективом,
формування майбутньої еліти нації. Студентське самоврядування є
засобом реалізації студентами своїх прав, обов’язків та ініціатив через
прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів.
Студентське самоврядування в Лисичанському педагогічному коледжі
забезпечує виконання студентами своїх обов’язків, захищає їх права,
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сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього
навички майбутнього організатора, керівника.

Актив студентського парламенту коледжу, 2016 р.

Студентське самоврядування в Лисичанському педагогічному
коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації
функцій

управління

навчальним

закладом,

яка

визначається

адміністрацією, відділеннями і здійснюється студентами відповідно до
мети й завдань, що стоять перед студентським колективом.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування коледжу
керуються чинним законодавством України, рішенням Міністерства освіти
і науки України та інших органів управління, у підпорядкуванні яких
перебуває навчальний заклад, його Статутом та Положеннями, не
дублюючи

діяльність

профспілкової

організації

та

користуючись

допомогою й підтримкою адміністрації коледжу.
Сьогодні

актив

студентського

парламенту

має

розгалужену

структуру. Це стало можливим завдяки постійній участі студентів у
знакових освітньо-просвітницьких, наукових, соціальних і громадських
справах у різні роки.
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Структура активу студентського парламенту, 2016 р.

Початок

нового

навчального

року

в

студентському

житті

Лисичанського педагогічного колледжу – це завжди феєрія різноманітних
заходів, які сприяють становленню громадянської позиції студента.
Якість навчально-виховної діяльності студента, її результати
залежать від теоретичної підготовки, рівня оволодіння педагогічною
майстерністю. З метою підвищення фахової підготовки студентів у
коледжі проводиться методична робота.
На початку квітня 2012 р. студентки коледжу Панасенко О.
(спеціальність

„Дошкільна

освіта”

ОКР

„бакалавр”)

і

Кущ

К.

(спеціальність „Початкова освіта” ОКР „молодший спеціаліст”) взяли
участь в обласному конкурсі „Перший крок до педагогічної майстерності”,
який проходив у Луганському національному університеті імені Тараса
Шевченка. За підсумками конкурсу ІІ місце виборола Панасенко О.,
ІІІ місце – Кущ К.
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Обласний конкурс „Перший крок до педагогічної майстерності”, 2012 р.

Кожен навчальний заклад працює на результативність студента, на
його успіх, тому значні досягнення молодого фахівця завжди оцінюються
як перемога всього колективу. Саме так підходить до досягнень студентів
Лисичанський педагогічний коледж. Поєднання сучасних інформаційних
технологій з новими методиками, досвіду й індивідуального підходу до
кожного студента з боку викладачів спрямовують майбутніх фахівців на
самовдосконалення, успіх і вдалий професійний старт. Тому ось уже кілька
років студенти коледжу стають володарями іменних стипендій. Пальму
першості у 2010 та 2011 рр. тримали студенти спеціальності „Фізичне
виховання”, найкращі спортсмени коледжу Політанська Т. – стипендія
Луганської обласної ради; Щекунова Я. – стипендія Президента України.
Студенти демонструють високі результати в зовнішній діяльності
навчального закладу. Так, 2012 р. на базі Лисичанського педагогічного
коледжу відбулося засідання регіонального методичного об’єднання
заступників директорів з навчальної та навчально-виробничої роботи
педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного
регіону з проблеми „Інтеграція навчальної, навчально-виробничої та
наукової роботи – обов’язковий компонент забезпечення якісної вищої
освіти”. Професійний інтерес та високу оцінку отримали заняття з
педагогічної практики на базі ДНЗ „Світлячок” (студентка Капустіна Д.,
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методист – Гаврютіна Н. Д.) з теми „Путешествие сказочным лесом” у
рамках експериментального майданчика та урок з українського читання
(студентка Кущ К.) з теми „П. Капельгородський Та це ж весна” з учнями 3
класу ЗОШ № 4 м. Лисичанськ на базі лабораторії ,,Початкова освіта”
коледжу.
У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
підводилися підсумки обласного конкурсу „Студент року–2012”. Від
нашого навчального закладу найкращою студенткою в номінації „Студентволонтер” стала Шульмейстер Х. – студентка 4 курсу спеціальності
„Початкова освіта” ОКР ”молодший спеціаліст”.
Шульмейстер Х. – учасник Всеукраїнській акції „Від серця до серця”
та акції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням
(спільно з ЦСССМ м. Лисичанськ); коледжних благодійних акцій „Ми всі з
планети дитинства”, „Подаруй книгу дітям”, „Діти – це наше майбутнє”, у
рамках

яких

книгами,

канцелярським

приладдям

та

іграшками

забезпечуються діти притулку м. Лисичанськ; обласного конкурсу
агітбригад „Скажімо наркотикам – НІ!”. Вона постійно надає допомогу
одиноким людям похилого віку, ветеранам війни та хворим пенсіонерам у
місті. Тож така багатобічна діяльність самовідданої дівчини не могла
залишитися поза увагою, і сертифікат про присвоєння їй звання „Студент
року” став заслуженою нагородою.
Методична робота – важлива складова навчально-виховного
процесу, спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки
студентів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту,
організації й методів навчання. У Лисичанському педагогічному коледжі з
метою вдосконалення якості студентської підготовки та визначення
актуальних проблем дошкільної освіти в Україні та основних шляхів їх
вирішення, сприяння розвитку в майбутніх фахівців системи професійних
знань на основі ознайомлення з науковими ідеями провідних фахівців
дошкільної

освіти,

формування навичок реальної оцінки власної
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теоретичної підготовки, інтересу до опанування науково-методичною
інформацією відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
„Дошкільна освіта: традиції та інновації сучасної теорії й практики”, під
час якої студентка спеціальності „Дошкільна освіта” ОКР „бакалавр„
Панасенко О. разом із вихованцями ДНЗ „Світлячок” провела цікаве та
змістовне заняття.
Велике значення в підготовці майбутніх фахівців має вивчення
передового педагогічного досвіду. Так, 13 жовтня 2012 р. для студентів
випускних груп спеціальності „Початкова освіта” був проведений майстерклас учителем початкових класів ЗОШ № 28 м. Лисичанськ Бондар
Ганною Вікторівною. На ньому були присутні студенти, куратори
випускних груп.
Творчий доробок Бондар Г. В., випускниці коледжу, поповнюється з
року в рік, їй є чим поділитися з майбутніми вчителями. Присутнім на
майстер-класі студентам було цікаво з професійного погляду, адже
невдовзі на них чекає державна педагогічна практика.
28 листопада 2013 р. у Лисичанському педагогічному коледжі
відбувся регіональний науково-практичний семінар „Проектна технологія
як засіб розвитку усного мовлення учнів загальноосвітніх закладів на
уроках англійської мови”. Участь у семінарі взяли близько 30 учасників –
учителів іноземної мови м. Лисичанськ (ЗОШ № 4), загальноосвітніх
закладів Старобільського, Попаснянького районів Луганської області, а
також

методист

Лисичанського

методичного

центру

освіти

Стрєльцова Н. М. Ефективну роботу засідання організували адміністрація
коледжу в особі директора Мінєнко Г. М., заступників директора з
науково-методичної та навчально-виробничої роботи Гончаренко Н. О. і
Ігнатуша А. Л.; викладачі іноземних мов Лисичанського педагогічного
коледжу Гуцкало О. О., Тарарива Л. Ю., Кладко І. В.; студенти
спеціальності „Початкова освіта”.
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Регіональний науково-практичний семінар „Проектна технологія як засіб розвитку
усного мовлення учнів загальноосвітніх закладів на уроках англійської мови”, 2013 р.

Професійний інтерес викликала презентація студентських робіт,
членів лабораторії „Навчання в умовах сучасної початкової школи”
Науково-навчального центру „Формування майбутніх фахівців в умовах
інноваційного освітнього простору”. Свої електронні підручники та
посібники для вчителів англійської мови презентували Брюховецька Л.
(„Read and Repeat”), Панасенко О. („Lets go Phonics”), Сєдих В. (методична
скарбничка „Get to English Grammar”). Яскравим завершальним акордом
став творчий проект „Веселка розкладу” спільно з учнями 4 класу
Лисичанської ЗОШ № 4, який провів студент 3 курсу спеціальності
„Початкова освіта” Шаповалов П. Учасниками семінару було відзначено
високий організаційний, теоретичний і науково-практичний рівень його
проведення. Досвід роботи викладачів Лисичанського педагогічного
коледжу щодо проектної роботи зі студентською та учнівською молоддю у
процесі вивчення іноземних мов визнано плідним, позитивним і вартим
наслідування.
2013 р. приніс нашому навчальному закладу низку перемог. За
підсумками Міжнародного творчого конкурсу для дітей та юнацтва одразу
10 наших студентів посіли високі місця! 8 студентів удостоєні дипломів І
ступеня в номінації „Авторська медіаказка”:
Коломієць Т. – за казку „История одной косметички”;
Кутоловська Т. – за казку „Друзья с тобой навеки?”;
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Панасенко А. – за казку „Ивашка в тридесятом царстве или в поисках
волшебной книги”;
Чернобров О. – за казку „Медвежонок, который живет в камине”;
Мігунова О. – за казку „Волшебные обитатели пенала”;
Решетняк А. – за казку „Сон и бессонница”;
Лазарева Ю. – за казку-притчу „Радуга”;
Степаненко Г. – за казку „Холодильник и микроволновая печь”;
Кравцова Є. – за казку „Тапочки-близнецы”
Студентка групи 4-БШ Махник В. та учні 4-А класу КЗ УВК
„Гарант” за сказку „Пчелкин мед” вибороли диплом ІІ ступеня.
В обласному конкурсі художніх творів з питань попередження
торгівлі людьми, який проводився в рамках Всеукраїнської акції „16 днів
проти насильства” вірш „Роза пустелі” приніс ІІІ місце студентці І курсу
спеціальності „Видавнича справа та редагування” Удоденко І.
Деякі нововведення в українській освіті сприймаються європейською
спільнотою як революційні. Так, введення з 2012–2013 н. р. в українських
школах обов’язкового вивчення іноземної мови з 1 класу європейці
розцінили як справжню лінгвістичну революцію. Наш навчальний заклад
не стоїть осторонь актуальних питань сучасної освіти. У коледжі було
проведено

регіональний

науково-практичний

семінар

„Актуальні

проблеми навчання іноземної мови першокласників”. Мету заходу було
реалізовано в кількох аспектах: підкреслити основні напрямки роботи
щодо вивчення іноземної мови в 1 класі загальноосвітньої школи;
продемонструвати особливості застосування новітніх форм методичного та
дидактичного оснащення уроку іноземної мови в початковій школі;
познайомити з нетрадиційними підходами до організації роботи щодо
вивчення іноземної мови в 1 класі загальноосвітньої школи.
2013 р. у коледжі відбувся регіональний науково-практичний семінар
„Професійна компетентність майбутнього вихователя”. Мета семінару –
розширити знання про інноваційну діяльність педагога в сучасному
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дошкільному навчальному закладі, розкрити модель сучасного вихователя
ДНЗ; формувати в майбутніх фахівців навички реальної оцінки власної
теоретичної підготовки, стимулювати студентів щодо вибору способів
підвищення самоосвіти.
Семінар, як ніколи, був насичений майстер-класами, тренінгами. Так,
студентка 3 курсу спеціальності „Дошкільна освіта” ОКР „молодший
спеціаліст” Колінько Ю. (методист – Грушевська І. В.) разом із
вихованцями ДНЗ „Шпачок” презентувала фрагмент інтегрованого заняття
„Ознайомлення

з

довкіллям” та „Логіко-математичний розвиток”.

Вихователь ДНЗ „Світлячок” Верігіна Т. В. провела майстер-клас
„Впровадження пошуково-дослідної технології в освітній процес”.

Регіональний науково-практичний семінар
„Професійна компетентність майбутнього вихователя”, 2013р.

Якість підготовки спеціаліста – фактор, який визначає ефективність
освітньої

діяльності

педагогічного

вищого

навчального

закладу,

орієнтованого на майбутнє. Тому в Лисичанському педагогічному коледжі
інформаційно-комунікаційні технології є актуальними щодо формування
інформаційного

середовища навчального

закладу, умовою якісної

підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Так, 15 квітня 2014 р. у
ДНЗ „Світлячок” в рамках освітнього округу відбувся семінар-практикум
„Інноваційні

технології

в

дошкільній

освіті

України:

дитина

в

комп’ютерно-ігровому середовищі”, мета якого – актуалізувати знання
педагогів та студентів щодо інноваційних технологій у дошкільній освіті;
висвітлити проблеми та умови впровадження ІКТ-технології в освітній
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процес

ДНЗ

та познайомити майбутніх педагогів з практичним

упровадженням ІКТ-технології в роботу з дошкільниками.
З метою надання студентам знань про театралізацію як один із
основних видів діяльності в дошкільному закладі, в якому діти можуть
розкрити свій творчий потенціал, розвинути креативність, 26 лютого
2015 р. за планом роботи освітнього округу на базі дитячого садку
„Шпачок” був проведений семінар-тренінг „Розвиток креативності
дошкільників засобами театральної діяльності”. У семінарі взяли участь
викладачі циклової комісії дошкільної педагогіки, студенти спеціальності
„Дошкільна освіта” денної та заочної форм навчання, педагогічний
колектив ДНЗ „Шпачок”.

Семінар-тренінг „Розвиток креативності дошкільників
засобами театральної діяльності”, 2015 р.

11 грудня 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка
за підтримки Міністерства освіти і науки України та координації Інституту
модернізації

змісту освіти відбувся

V Всеукраїнський фестиваль

педагогічних ідей „Ideas for education 2015”.
Згідно з програмою Фестивалю проведено пленарне засідання за
участю заступника Міністра Дерев’янка О.В., доктора педагогічних наук,
професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук
України Морзе Н. В., начальника відділу проектного управління Інституту
модернізації змісту освіти Пушкарьової Т. О. Наш навчальний заклад взяв
участь як у дискусійно-ознайомчій частині, так і в конкурсі на кращу
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розробку заняття з використанням смарт-технологій і програмного
забезпечення Elite Panaboard book. Заступник директора з навчальної
роботи Тарарива Л. Ю. стала лауреатом конкурсу в номінації „Гуманітарні
науки” й нагороджена відповідним дипломом.
З метою розробки новітніх форм упровадження інклюзивної освіти в
практику дошкільних навчальних закладів Луганщини 25 квітня 2016 р.
творча група лабораторії ,,Фахова компетентність педагога дошкільної
освіти” у складі викладачів Аль-Хамадані Н. Д., Сидореноко Н. М. та
студентів групи 4-АД Дідович М., Купіної А., Срібної Ю., Токар А. взяли
участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі „Дошкільна
інклюзивна освіта – актуальна потреба сьогодення” на базі Луганського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Учасниками
семінару стали фахівці ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти МОН
України”, викладачі дошкільної освіти, головні спеціалісти та методисти
дошкільної освіти, методисти психологічної служби, завідувачі та
педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів.
Аль-Хамадані

Н. Д.

проаналізувала

об’єктивність

проблем

упровадження інклюзивної освіти в ДНЗ. Сидоренко Н. М. та студенти
розкрили

методики

хороводотерапія,
зумбофітнес,

психофізичної

мімічна

стрейтчинг.

реабілітації

гімнастика,
Учасники

малюків,

кінезіологічна
семінару

а

саме:

гімнастика,

відмітили

високу

організованість та практичну значущість матеріалів лайфхакінгу.
Медіаосвіта в Лисичанському педагогічному коледжі працює
відповідно до сучасних освітніх потреб суспільства, її діяльність
орієнтована на свободу самовираження і права на інформацію, є
інструментом підтримки демократичних поглядів викладацького складу та
студентської молоді. Володіння медіаресурсами дозволять сучасному
студенту розширити рамки інформаційної грамотності та культури
відповідно до сучасного рівня розвитку інформаційних технологій. Для
реалізації поставлених задач було створено „Молодіжний медіацентр.ua”,
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мета якого – виховання духовно багатої, розвиненої особистості,
громадянина України, підготовка до організації роботи в освітянських
закладах, у тому числі школі – формування вчителя, здатного до творчої
активної діяльності з виховання учнівської молоді; професійної підготовки
фахівців на матеріалах медіаосвіти.
Завдання: вивчити та узагальнити особливості застосування
медіаосвіти

в

роботі

„Молодіжного

медіацентру.UA”;

дослідити

можливості інтернет-ресурсів, електронної пошти, електронної дошки
оголошень; популяризувати демократизацію й гуманізацію соціальногуманітарної роботи коледжу; готувати педагогічні кадри високого
професійного та духовного рівня, які мають достатню інформаційну
культуру, етнізацію й культуровідповідність виховання; забезпечувати
умови для свободи мислення, реалізації права студентів мати свою власну
думку, політичні та життєві позиції й висловлювати їх у медіапросторі;
організовувати самоврядування, роботу спілки студентської молоді.
Популяризація активного і здорового способу життя в коледжі
здійснюється зокрема через систему діяльності феліксологічного руху
„Молодіжного центру.UA”. Головне його завдання – використовувати
позитивні емоційні образи, що мотивують студентство до здоро вого
способу життя. Спортивні свята, турніри, олімпіади, інформаційнопросвітницькі години, створення проектів – усі ці форми активно увійшли
в соціально-гуманітарну роботу.
Змістовний семінар щодо реалізації зазначеної мети відбувся під час
зустрічі викладачів коледжу, активу студентського парламенту, учасників
волонтерського загону, студентських лідерів навчального закладу з
представниками Луганського обласного центру підтримки молодіжних
ініціатив і соціальних досліджень Мурашкевич О. А. – кандидата
педагогічних наук, начальника відділу навчальних програм, координатора
молодіжної кампанії „Я живу по-новому!” та Черниш О. – заступника
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директора Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив
і соціальних досліджень.
Залучення студентів до суспільно значущої діяльності – один із
пріоритетних напрямів роботи студентського парламенту. Адже особливо
важливо сформувати у студентської молоді активну громадянську
позицію. Тому актуальним для студентів став тиждень охорони праці, що
відбувся з 24 по 28 квітня 2012 р. з нагоди Всесвітнього дня охорони праці
і мав на меті поглибити знанн майбутніх фахівців з питань охорони та
безпеки праці. У зв’язку з цим у коледжі було проведено заходи, серед
яких тематична виставка в читальній залі, інформаційні хвилини „Безпечна
праця – право кожної людини”, засідання дебатного клубу „Зелена
економіка та її соціальний аспект” (за участю головного державного
інспектора Луганської державної інспекції охорони праці соціально культурної сфери Калитки С. І.); просвітницько-інформаційна година
„Глобальні

проблеми

стійкого

розвитку”.

Студенти

переглянули

відеоматеріали з питань безпечної організації роботи у різних сферах
виробництва. Студенти і викладачі коледжу поставили співрозмовникові
(за допомогою скайп-зв’язку) питання щодо умов безпечного проходження
практики, роботи з електронними приладами, відповідальності при
розслідуванні нещасних випадків на різних етапах навчального процесу.
На всі питання було отримано ґрунтовні відповіді.

Тиждень охорони праці, 2012 р.

Отже, досвід показує, що студентське самоврядування Лисичанського
педагогічного коледжу є важливим у розвитку молоді, формування
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майбутньої еліти нації.
Сьогодні серед студентів великого значення набуває громадська
діяльність. Особливе місце займає серед її напрямів займає волонтерство,
яке на сучасному етапі масово поширюється. Не винятком у формуванні
активної громадянської позиції став 2012–2013 н. р. Активізував свою
роботу окремий осередок волонтерського загону „Милосердя”. На рахунку
волонтерів чимало добрих справ: підготовка присадибних ділянок,
ремонти квартир, прибирання подвір’я і житлових приміщень.
У складних економічних умовах, в яких перебувають нині соціально
незахищені прошарки населення, особливо люди похилого віку, прояви
людинолюбства, гуманізму, безкорисної допомоги стають справжнім
вогником порятунку, надії, милосердя. ,,Помічники”, – так їх називають ті,
кому адресована праця волонтерів. До Дня людей похилого віку силами
студентів було проведено соціальну благодійну акцію ,,Не будь байдужим”:
людям похилого віку, інвалідам, які мешкають у мікрорайоні Скляного заводу
(наприклад, Горейновій Валентині Миколаївні, котра продживає за адресою
вул. Молодої Гвардії, 37), волонтери прибирали присадибні ділянки,
перекопували городи, здійснювали посильну допомогу. Старенькі були вдячні
за допомогу, вони відчули, що про них турбуються, їх проблеми і турботи
потрібні молоді. А ,,пламенчани” в свою чергу впевнені: як почнеш рік, так він
триватиме і далі, тож добрий старт зроблено!

Волонтерська робота загону „Милосердя”, 2013 р.
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Хто, як не студенти, зможе якнайкраще розповісти про власне
студентське життя та навчання. 2013 р. відбувся фестиваль агітбригад
навчальних закладів м. Лисичанськ. У ньому взяли участь агітбригади
багатьох навчальних закладів міста. На цьому фестивалі наш коледж
представила

яскрава

команда,

справжня

агітбригада

під

назвою

„Студмікс”. До складу команди ввійшли Панасенко О., Шаповалов П.,
Чугуєнко Л., Ткаченко Н., Білянський О., Гладков Д., Кравцова Є.,
Биков Д., Позираєва Д. У своєму виступі учасники команди закликали
абітурієнтів до вступу саме в наш навчальний заклад, адже вчитель – це
найголовніша в світі професія.
2013 р. збірна коледжу у складі 10 осіб (студенти 1 курсу
спеціальності „Фізичне виховання” Бордуна А., Баранея Д., Плахотю А.,
Владімірова О., Орлова І., Подибайла О., Олендаря П., Кравцову К.,
М’ясникову А., Кравченка О.) взяла участь у міському фестивалі
допризовної молоді „Зарниця–2013”, який відбувся в СК „Лисичанець”
(водна станція). Студенти повернулися з абсолютною перемогою – перше
місце!
Шлях до перемоги не був простим: збірна коледжу на рівні з іншими
командами взяла участь у численних конкурсах і в кожному проявила себе
якнайкраще. Серед конкурсів – орієнтація на місцевості, медичної
підготовки (дівчата вправно змогли перев’язати й накласти шину), конкурс
шикування й бойової пісні, фізичної підготовки (човниковий біг,
віджимання, підтягування), конкурс на знання історії України та рідного
краю,

а бойовий листок, намальований студенткою групи 2-АТ

Бережною О. (присвячений Перемозі 9 травня) піднімав дух учасників
команди. Найцікавішим став конкурс військових містечок, під час
проведення якого учасники варили смачну кашу, ділилися враженнями про
конкурс і співали пісні.
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„Зарниця–2013”

2013-2014 н. р. для студентів коледжу розпочався з участі у
Х Mіжнародному легкоатлетичному пробігу ,,Зустріч друзів”, котрий
щорічно відбувався у м. Слов’янськ. Наші спортсмени змагалися у своїх
вікових категоріях з бігу на дистанціях 1000 м та 3000 м. Це був перший
старт того спортивного сезону, тому результату від дівчат та хлопців
очікували навіть гіршого. Проте дівчата виступили досить успішно, а
єдиний з хлопців, Владіміров О., завдяки доброму старту таки добіг до
медалі – ІІІ місце на дистанції 1000 м.
Склад команди:
Науменко В. (2-БШ)
Миргород Є. (3-БШ)
Кравцова К. (2-АФ)
Рубан І. (3-АШ)
Плахотя А. (2-АФ)
Бервено Ю. (2-АШ)
Владіміров О. (2-АФ),
2013 р.
Наші студенти демонструють високі результати й на Всеукраїнських
змаганнях. Так, 2016 р. команда СК „ЛПК” змагалася у м. Одеса на І етапі
Гран-прі „Чотири сезони ,,SPORTTIMEUKRAINE” з легкоатлетичного
бігу. Гарно проявила себе студентка ІІ курсу ОКР „молодший спеціаліст”
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спеціальності

„Фізичне

виховання”

Тремполець С. В її активі перемоги та призові
місця на обласних та регіональних змаганнях,
Світлана виконала норматив ІІІ дорослого
розряду з цього виду спорту. А зараз до
скарбнички

додалася

й

перемога

на

Всеукраїнських змаганнях!
Активна

участь

у

студентському

самоврядуванні сприяє формуванню в майбутніх фахівців лідерських
якостей, що важливо для подолання негативних стереотипів, які
сформувалися в суспільстві щодо пасивності, „тихості” й „сірості”.
Прагнення студентів академічної групи бути єдиним цілісним колективом,
мати високі морально-правові норми й цінності – це головний шлях до
розвитку креативних та ініціативних фахівців. Так, 10 жовтня 2015 р.
викладачі коледжу Крошка С. А., Сліпецький В. П. брали участь у тренінгу
„Навчання по зниженню ризику мін та вибухонебезпечних залишків
війни”, який проводили Желько Лежая – делегат Міжнародного Комітету
Червоного Хреста (МККК) – IСRС з питань збройної небезпеки та Ольга
Побережна – співробітник відділу зі збройної небезпеки МККК.

Тренінг „Навчання по зниженню ризику мін
та вибухонебезпечних залишків війни”, 2015 р.

Іноземні колеги провели майстер-клас, де розповіли про міни,
вибухонебезпечні предмети, які залишила війна на території України. Захід
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був спрямований на розвиток безпечної поведінки в людей, які можуть
зіткнутися з ними на територіях, де велися бойові дії.
Розбудова в Україні правової держави надає великої актуальності
проблемі підвищення рівня правової культури громадян. Одним з
найефективніших засобів активного залучення студентів у систему
правовідносин є розвиток студентського самоврядування, яке забезпечує
надбання ними соціонормативного досвіду взаємодії з оточуючим
середовищем. У приміщенні Сєвєродонецького професійного ліцею з
нагоди Всеукраїнського тижня правових знань відбувся семінар-нарада „З
питань

запобігання

та

виявлення

корупції,

актуальних

питань

антикорупційного законодавства”.
На семінар були запрошені працівники Головного територіального
управління юстиції в Луганській області – начальник відділу реєстрації
нормативно-правових

актів,

правової

роботи та правової

освіти

Жученко О. В., провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти Бородій С. О., головний
спеціаліст

сектору

з

питань

запобігання

і

виявлення

корупції

Трубілко А. А. та керівники вищих та професійно-технічних навчальних
закладів, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки України в
Луганській області. Працівниками Головного територіального управління
юстиції у Луганській області були представлені офіційні друковані
видання Міністерства юстиції України.
„Дивитись, слухати, спрямовувати” – про такі ключові принципи
надання першої психологічної допомоги людям 7 жовтня 2016 р. розповіли
викладачам

і

студентам

Лисичанського

педагогічного

коледжу

представники Міжнародної недержавної гуманітарної організації ACF
(„Action Contre la Faim”) в Україні Ольга Волик, Людмила Міщенко та
Юлія Янченко, які провели для коледжан цікавий і змістовний
практикоорієнтований тренінг з основ надання першої психологічної
допомоги людям у критичних ситуаціях, особливо, в ситуації бойових дій,
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коли люди вимушено стають переміщеними особами, біженцями,
втрачають рідних, друзів, житло і стикаються з проблемами, які, на
перший погляд, не мають вирішення.

Зустріч з представниками
Міжнародної недержавної гуманітарної організації ACF в Україні, 2016 р.

Такий

серйозний

досвід

спілкування

освітян

коледжу

з

представниками міжнародних гуманітарних місій у навчальному закладі
став одним з перших кроків до усвідомленого розуміння необхідності
психологічних знань, умінь і навичок для кожного фахівця, незалежно від
професійної психологічної освіти.
З метою започаткування загальнонаціонального, інклюзивного
процесу створення нової Конституції Міжнародний центр перспективних
досліджень (МЦПД) ініціює в усіх регіонах країни серію громадських
обговорень, покликаних розпочати конституційний процес, в основі якого
лежатиме всеохоплюючий суспільний діалог, що є обов’язковою нормою
демократичних країн. Лисичанський педагогічний коледж став одним із
трьох навчальних закладів, які долучилися до обговорення цього питання в
Луганській області. У зустрічі взяли участь більше 70 студентів коледжу.
Під час зустрічі вони проявили активність в обговоренні питань щодо змін
у Конституції України. Особливу активність виявили студенти Якименко І.
(група 4-АТ), Аліфьоров Є. (група 3-АФ), Почтаренко Л. (група 3-АШ).
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Громадські обговорення. Міжнародний центр перспективних досліджень, 2016 р.

25 та 28 листопада 2016 р. до нашого коледжу завітали керівник
осередку Громадської організації „Українська асоціація фахівців з
подолання наслідків психотравмуючих подій” – Лесна Оксана та
представник благодійної акції „Мальтійська служба допомоги Україні” –
Голишева Олена, які провели для коледжан цікавий практикоорієнтовний
тренінг з основ надання першої долікарської допомоги.
Зустріч відбувалася в активному форматі моделювання реальних
життєвих

ситуацій.

Викладачі

Крошка

С. А.,

Сліпецький

В. П.,

Сергієнко Н. В., Шевирьова І. Г. та студенти коледжу Білобородова Т.
(група 4-АФ), Гапотченко А. (група 3-АТ), Зінченко Л. (група 3-АТ),
Каменецька Л. (група 1-АФ), Удовенко А. (група 1-АФ) мали змогу
показати знання й уміння швидко й організовано надавати першу
долікарську допомогу постраждалим: аналізувати ситуацію, в якій
знаходиться потерпілий, викликати швидку медичну, дотримуючись
вимог; визначати загальний стан постраждалого; провести низку заходів
для відновлення серцебиття та дихання.

Практикоорієнтовний тренінг з основ надання першої долікарської допомоги, 2016 р.
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Благодійний фонд „Право на захист” – це українська благодійна
організація, що працює у партнерстві з глобальною неурядовою
організацією HIAS. Діяльність фонду спрямована на захист і дотримання
прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), біженців та осіб без
громадянства. У зустрічі, яка відбулася у Лисичанському педагогічному
коледжі 2016 р., взяли участь 30 студентів різних груп та спеціальностей.

Участь студентів у діяльності фонду „Право на захист”, 2016 р.

Активна

життєва

позиція

–

європейські ціннісні орієнтації

студентства. Студентство в усі часи виступало своєрідним „барометром”
соціально-економічного та політичного стану суспільства. Молодь
найменш консервативна за своїми ціннісними орієнтаціями соціальна
верства населення, тому найбільш чутливо реагує на соціальні зміни. Їй
притаманне негативне ставлення до порушення демократичних норм,
законів, моральних принципів. Можна з повним правом розглядати
молодь, особливо студентство, „соціальним нервом суспільства”.
Невипадково у програмних документах нової української влади
головним стратегічним резервом соціально-економічних реформ та
духовно-культурних перетворень в Україні визначено молодь, озброєну
освітою європейського рівня та вихованою на демократичних здобутках
сучасної цивілізації. Тому в нових умовах переходу до ринкової економіки,
формування інформаційного суспільства молодіжна політика української
держави і, в першу чергу, забезпечення молоді права на освіту посідає
пріоритетне місце.
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„Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у
галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Проект стартував
ще в 2009 р. та реалізується більше ніж у 40 країнах Близького Сходу,
Північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії. Мета проекту
полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку
шляхом створення й розбудови мережі молодих лідерів із залученням
молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання
їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на
засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння
вести безконфліктний діалог.
В Україні проект розрахований на розвиток серед молоді знань та
навичок, які б сприяли міжкультурному діалогу та вирішенню конфліктів у
масштабі всієї України, насамперед на Сході України. З 8 по 12 лютого
2015р. у м. Луцьк проходив тренінг „Активні громадяни”, в якому взяли
участь члени Центру молодіжних ініціатив Лисичанського педагогічного
коледжу Демченко П. Є., Крилова М. О., Горячкін А., Загоруйко В.
У рамках програми „Активні громадяни” відбувся і Open
Space/World Cafe „Трансформація суспільства в умовах зовнішньої
агресії”. Молодь Луганщини разом із активістами Волині у форматі
„світового кафе” обговорили питання осучаснення українських традицій,
інформаційної безпеки. Визначали ефективні шляхи презентації України
на

світовій

арені

і

трансформації

суспільства,

проведення

внутрішньодержавного реформування в умовах зовнішньої агресії. У
молодих людей з Волині та Луганщини з’явилося кілька ідей спільних
проектів – від виставок художників до проведення фестивалю.
Координатор

студентського

парламенту Ляшенко

К. І.

була

запрошена до участі в Національному навчальному візиті всесвітньої
програми

„Активні громадяни”,

який відбувся

у м.

Тернопіль,

організованому за підтримки Британської ради (20–24 жовтня 2016 р.).
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„Активні громадяни”, м. Тернопіль, 2016 р.

Результатом візиту стало надання практичної платформи для
створення проекту соціальної дії, що стане наступним кроком вирішення
професійних завдань викладачів і студентів колледжу, адже програма
„Активні громадяни” готує фасилітаторів, які є потенційними агентами
змін у своїх громадах.
Голова студентського парламенту Лисичанського педагогічного
колледжу Огієнко Олександр став учасником ІІ Всеукраїнського
студентського форуму „Студентське самоврядування – школа лідерства
ХХІ століття”, що проводився 21–24 квітня 2016 р. на базі Хмельницького
національного університету. Цей форум організований Всеукраїнською
молодіжною громадською організацією „Національний студентський
союз”. На черговому засіданні інформаційно-аналітичного майданчику
Центру молодіжних ініціатив Олександр проінформував учасників про
обговорення на форумі актуальних проблем самоврядування, участі у
тренінгах та семінарах, спрямованих на розвиток лідерських якостей,
практичних умінь та навичок, про коло знайомств та студентських розваг.
Який

же

досвід

роботи

діяльності

органів

студентського

самоврядування ВНЗ з 17 областей України стане корисним і цікавим для
молоді нашого педагогічного коледжу?
По-перше, це внесення змін до річного плану в аспекті впровадження
різних форм роботи щодо взаємодій ОСС з представниками влади,
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громадськими

організаціями,

ЗМІ.

Цінно

й

корисно

спланувати

екскурсійно-пізнавальні прогулянки містом, областю, країною.
По-друге,

передбачити

проведення

насичених

інтерактивних

розважальних програм. Крім того, кожному члену студентського
парламенту, активному громадянину держави щоденно доводити свою
можливість бути корисним для суспільства, просувати нові ідеї,
відстоювати права, надихати людей навколо та переконувати їх у їхніх
здібностях і можливостях лідерства!
Учасники майданчику обговорили участь у заходах, присвячених
Дню пам’яті й примирення, найголовніший з яких – зустріч із учасниками
бойових дій АТО. Було прийнято рішення щодо організації благодійної
акції „Україна понад усе!”
13 жовтня 2016 р. на базі Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція зі
студентського

самоврядування,

на яку

були запрошені викладач

Ляшенко К. І. та актив студпарламенту – Огієнко О. та Білянська К. На
зустрічі панувала атмосфера співпраці та партнерства, адже студенти мали
змогу поспілкуватися віч-на-віч, обговорити нагальні питання, які
хвилюють сучасного активного громадянина, обмінятися думками з
приводу організації та практичної діяльності органів студентського
самоврядування. Сподіваємося на подальший плідний та партнерський
workshop студентів провідних навчальних закладів України.

Науково-практична конференція зі студентського самоврядування,
м. Старобільськ, 2016 р.
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Отже, опора на ініціативу, активну життєву позицію, європейські
ціннісні орієнтації студентства є реальним показником цивілізованості
суспільства, утвердження в ньому демократичних начал. Важливо чітко
усвідомити, що успішна розбудова Української держави залежить від
самосвідомості, самодостатності, незаангажованості, свободи мислення,
наполегливої праці кожного молодого громадянина України.
Працюючи відповідно до сучасних освітніх стандартів, з високим
ступенем громадської відповідальності та новітніх технологій, ми маємо на
цій ниві значні здобутки. Так, результат плідної інноваційної діяльності
педагогічного колективу щодо запровадження ІКТ-технологій було
представлено 17–19 березня 2016 р. у VII Міжнародній виставці „Сучасні
заклади освіти–2016”, яку було організовано компанією „Виставковий
світ” за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук України. До участі в конкурсі від
коледжу було подано проект в номінації „Використання комплексу
сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти”,
який удостоєно золотої медалі цього престижного заходу.
Крім того, указом Президента України від 25 червня 2016 р.
директору коледжу Галині Миколаївні Мінєнко присвоєно почесне звання
„Заслужений працівник освіти України” за значні досягнення в розвитку
освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих
кадрів.
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Висновки
Теоретико-методологічними засадами розробки та обґрунтування
педагогічних умов та моделі формування громадянської позиції майбутніх
фахівців в умовах професійної підготовки в педагогічному коледжі
визначено принцип єдності свідомості та діяльності особистості, принцип
суб’єктності, взаємозумовленості та взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних
чинників у формуванні особистості; наукові положення діяльнісного
(О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), суб’єктного (К. Абульханова-Славська,
А. Брушлинський,
зорієнтованого

О. Гогоберідзе,

(Г. Балл,

В. Петровський),

Є. Бондаревська,

особистісно

С. Подмазін, В. Сєриков,

І. Якиманська), аксіологічного (Н. Асташова, І. Бех, М. Боришевський,
Д. Леонтьєв), компетентнісного (Е. Зеєр, І. Зимня, А. Хуторськой) підходів;
засади професійної підготовки вчителя (Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн,
О. Пєхота); теоретичні положення про сутність і зміст громадянської позиції
фахівця (М. Боритко, А. Маркова, В. Сластьонін, В. Слободчиков, О. Трєщов);
теорію ставлення (В. М’ясищев), теоретичні засади рефлексивної діяльності
(Г. Звенигородська, А. Карпов, І. Семенов); теорію та практику використання
освітніх технологій у ВНЗ (В. Беспалько, А. Вербицький, С. Сисоєва,
Д. Чернілевський), зокрема технологій коучингу (М. Аткінсон, І. Рибкін),
технологій модерації (Г. Хаусман, С. Жезлова, Т. Шукшина).
Перша педагогічна умова, спрямована на розвиток ціннісномотиваційного компонента громадянської позиції майбутнього фахівця, була
визначена на засадах фундаментальних положень аксіологічного та
гуманістичного підходів; теорії мотивації як стимулювання до дії; на
концептуальних засадах теорії модерації як засобу нестандартної організації
процесу взаємодії суб’єктів соціально-професійної діяльності; на теоретикопрактичних засадах застосування коучингових технологій у педагогічній
освіті. Реалізація першої педагогічної умови передбачала введення студентів
педагогічного коледжу у світ соціально-професійних цінностей.
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Друга педагогічна умова спрямована на розвиток когнітивного
компонента громадянської позиції майбутнього фахівця. При розробці цієї
педагогічної умови ми ґрунтувалися на ключових принципах особистісно
зорієнтованої освітньої парадигми про самовизначення, постійний
саморозвиток і самовдосконалення людини; врахували освітні можливості
психолого-педагогічних та соціально-гуманітарних дисциплін у становленні
майбутнього фахівця як суб’єкта навчально-педагогічної діяльності. Ця умова
передбачала розвиток суб’єктного потенціалу та активності студента в процесі
оволодіння соціально-професійними знаннями та безпосередніми знаннями
про громадянську позицію майбутнього фахівця й шляхи її формування.
При розробці третьої педагогічної умови, спрямованої на розвиток
рефлексивно-діяльнісного компонента громадянської позиції майбутнього
фахівця шляхом побудови процесу педагогічної практики за принципом
„ДоТРеЗ”

(Досвід – Тактика – Рефлексія – Застосування)

з

метою

утвердження й розвитку громадянської позиції майбутнього фахівця в
процесі його становлення як суб’єкта соціально-професійної діяльності),
ми спирались

на методологічні засади суб’єктно-діяльнісного та

рефлексивного підходів, на теоретичні засади застосування антропних
технологій в освіті.
Для впровадження визначених педагогічних умов розроблено та
впроваджено спецкурс „Громадянська позиція майбутнього фахівця” та
спецпрактикум „Бенчмаркінг громадянської позиції майбутнього фахівця”,
що сприяло збагаченню уявлень студентів про компетентного й
професійного фахівця та його громадянську позицію в соціальнопрофесійній діяльності; розвитку позитивного професійного Я-образу та
громадянської позиції майбутнього фахівця як активного суб’єкта
педагогічної діяльності.
При

розробці

та

реалізації

визначених

умов

враховано

індивідуально-психологічні особливості студентського віку. У процесі
професійної підготовки студентів педагогічного коледжу застосовано
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сучасні методи й форми розвитку досліджуваного явища: педагогічний
фриланс, коучинг, технологія ДоТРеЗ – досвід – тактика – рефлексія –
застосування,

методи

діалогової

взаємодії,

різноманітні

форми

рефлексивної діяльності, активні методи навчання тощо. Ґрунтовний
аналіз результатів проведеної роботи підтвердив ефективність розробленої
моделі формування

громадянської

підготовки в педагогічному коледжі.
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позиції в умовах професійної

Додаток А.1
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”

ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка”
Робоча навчальна програма дисципліни
„Громадянська позиція майбутнього фахівця”
1. Назва курсу
„ГРОМАДЯ ПОНСЬКА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”
Форми навчання: денна.
Спеціальність:початкова освіта, дошкільна освіта, трудове навчання,
фізичне виховання, журналістика
2. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)
За вибором студента
3. Рік навчання
3-й
4. Семестр
5
5. Кількість кредитів ECTS
1,5
6. Прізвище, ім’я,по батькові, посада, вчене звання та науковий
ступінь викладача, який викладає дисципліну
7. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)
Мета спецкурсу „Громадянська позиція майбутнього фахівця”:
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формувати уявлення майбутніх фахівців про зміст і структуру
громадянської професії, образу фахівця та його громадянської позиції, яку
він реалізує у власній соціальній і професійній діяльності; ознайомлювати
студентів із різноманітними методами, методиками і способами
дослідження рівнів сформованості власної громадянської позиції; дати
знання майбутнім фахівцям про генезу феномену громадянської позиції
на різних історичних етапах та в міждисциплінарному контексті;
виховувати відповідальне ставлення до соціально-професійної діяльності;
розвивати аксіологічний потенціал студентів педагогічного коледжу.
Завдання спецкурсу: надати студентам педагогічного коледжу
відомості про особливості соціальної взаємодії; виділити ключові риси
конкурентоспроможного активного фахівця; формувати уявлення про
громадянську позицію фахівця як спосіб вияву й реалізації досвіду і
професіоналізму; доводити необхідність розвивати власну громадянську
позицію відповідно до освітніх вимог, які постійно змінюються;
формувати бажання студентів сприймати власний соціальний розвиток,
громадянську позицію і суб’єктів соціально-професійної діяльності як
особистісну цінність.
У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні знати: роль
фахівця в суспільстві; мету, зміст, задачі процесу формування
громадянської позиції майбутнього фахівця; ґенезу феномену
громадянської позиції; обґрунтовані в наукових дослідженнях типи
громадянських позицій; способи, методи і засоби формування
громадянської позиції майбутнього фахівця; особливості процесу
професійної підготовки у педагогічному коледжі як головному
середовищі формування громадянської позиції майбутнього фахівця;
вміти: аналізувати наукову літературу з основних питань спецкурсу;
виділяти головні ознаки громадянської позиції; спостерігати за роботою
досвідчених фахівців та виявом їхніх громадянських позицій у цій роботі,
вести фіксацію спостережень; розкривати зміст, функції громадянської
позиції фахівця; розрізняти актуальні й недоцільні типи громадянських
позицій; аналізувати передовий педагогічний досвід фахівців; планувати
особистісні напрями розвитку власної громадянської позиції.
8. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)
Психолого-педагогічні знання та вміння, набуті під час вивчення
таких дисциплін, як: „Вступ до спеціальності”, „Педагогіка”, „Загальна
психологія”, „Основи педагогічної майстерності”. Досвід, набутий у
процесі проходження педагогічної практики.
9. Зміст курсу

314

самост.

лаб.

Перший модуль: Уявлення про
обрану професію, про себе як
майбутнього фахівця
1.1.
Майбутні професія: образ фахівця
в суспільно-історичному
8
2
розвитку
1.2.
Основні характеристики вимог до
4
2
фахівця
1.3.
Поняття про обрану професійну
діяльність в соціумі. Соціальні
6
2
професійно-значущі якості
особистост іфахівця
1.4.
Громадський –Я образ сучасного
6
фахівця
1.5.
Співвіднесення індивідуальних
4
рис із вимогами суспільства
Другий модуль: Уявлення про
громадянську позицію як
підґрунтя формування
патріотизму сучасної молодої
людини
2.1.
Громадянська позиція
майбутнього фахівця як науковий
феномен. Зміст і структура
8
2
громадянської позиції
майбутнього фахівця
2.2.
Типи громадянських позицій
8
2
2.3.
Моделювання різних типів
громадянських позицій
4
майбутнього фахівця. Підготовка
творчих проектів
2.4.
Діагностика та методи розвитку
громадянської позиції
6
майбутнього фахівця.
Загальна кількість годин
54
10
10.Список рекомендованої навчальної літератури
Основна література:

семінари /
(пр. зан.)

лекції

Змістовні модулі та їхня
структура

загальна

№

6
2

2

2

2

4

2

2

2

4

6
2

2

4

2

14

30

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій модульного
навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк. – К. : Вища шк., 1993. – 220 с.
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2. Батищев С. Я. Профессиональная педагогика : учеб. для студентов /
С. Я. Батищев. – М. : НИИ ПТО, 1999. – 904 с.
3. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
Н. П. Волкова. – К. : Вид. центр „Академія”, 2001. – 576 с.
4. Гриньова В. М. Педагогічна культура : наук.-метод. матеріали для
студ. та викл. : у 2х ч. / В. М. Гриньова. – Х. : ХДПУ, 2000. – 72 с.
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990.
– 119 с.
6. Сластенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность /
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 224 с.
Додаткова література:
1. Красовська Л. І. Формування професійної позиції вчителя у процесі
вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд пед. наук : спец. 13.00.01, 13.00.04 „Теорія та історія
педагогіки”, „Теорія і методика професійної освіти” / Л. І. Красовська. –
Луганськ, 1996. – 24 с.
2. Куницкая Ю. И. Педагогическая позиция: паритет адаптивной
и развивающей функции образования / Ю. И. Куницкая // Философия
образования. – 2005. – № 2. – С. 105 – 113.
3. Темченко О. В. Інноваційні умови формування професійної позиції
вчителя / О. В. Темченко, О. І. Мармаза // Інноваційна культура
навчального закладу : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 трав.
2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – С. 140 –
145.
4. Темченко О. В. Кваліметрична модель професійної позиції вчителя /
О. В. Темченко // Управління шк. – 2009. – № 25. – С. 22 – 29.
5. Щербина С. Н. Формирование активной профессиональной позиции
будущих учителей в процессе педагогической подготовки педвуза : дис.
… канд пед. наук : 13.00.01 / Щербина Светлана Николаевна. – Кривой
Рог, 1997. – 178 с.
11.Форми, методи, технології викладання, організації і здійснення
діяльності студентів та контролю їхніх досягнень
Діяльність студента:
-

робота на лекційних заняттях;
виконання практичних завдань у робочому зошиті;
виступи, повідомлення;
участь в обговоренні проблемних питань на практичному занятті;
участь у моделюванні типів громадянських позицій;
самостійна робота;
тестування, діагностування;
виконання практичних вправ і завдань творчого характеру.
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Діяльність викладача:
- читання лекцій;
- медіа-презентації;
- застосування активних методів навчання.
Поточний контроль:
усні опитування на заняттях, дві письмові мікромодульні роботи.
Підсумковий контроль:
контрольна модульна робота; презентації творчих проектів.
Форма семестрового контролю:
залік.
12.Критерії оцінювання (у % до максимальної кількості балів – 100)
Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:
- письмова контрольна модульна робота – 20% (роботу зараховують
за умови, якщо студент набирає неменше 2/3 від максимальної
кількості балів)
- участь у практичних заняттях – 20%
- поточні (мікромодульні) МР – 10%
- самостійна робота (виконання індивідуальних завдань) – 50%
Карта оцінювання СРС, КМР (у балах)
№ Складники оцінювання видів
аудиторної та самостійної роботи
студента

Максимальний бал рейтингу
в балах

1. Робота на практичному занятті 40
2. Самостійна робота

30

3. Контрольна модульна робота

30

Разом

100

13.Мови викладання
Українська

МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
СПЕЦКУРСУ
На заняттях студентам пропонують виконати практичні вправи,
змоделювати педагогічні ситуації:
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„Інформаційні джерела про обрану професію”
Назвіть відомого класика – представника обраної професії,
представника сучасності, який є для Вас взірцем. Охарактеризуйте його
риси й досягнення, які вплинули на Ваш професійний вибір і вибір Вашої
громадянської позиції.
Назвіть джерела інформації, у яких можна віднайти характеристики
обраної Вами професії.
„Актуалізація уявлень про громадянську позицію фахівця”
Пригадайте відомих Вам представників обраної професії та
особливості стилів їхньої соціально-професійної діяльності. Виділіть із цих
стилів ознаки соціальних ролей, тотожних їхнім громадянським позиціям.
Подумайте, які позитивні й негативні ознаки цих позицій Ви можете
виокремити.
„Змоделюйте ситуацію”
Прочитайте і проаналізуйте представлені типи громадянських
педагогічних позицій за М. Таленом:
 „Сократ” – це особистість із репутацією любителя суперечок і дискусій,
яка спеціально провокує їх. Йому властиві індивідуалізм,
несистематичність через постійну конфронтацію.
 „Генерал” – уникає всякої неоднозначності, підкреслено вимогливий,
жорстко досягає підкорення, оскільки вважає, що завжди й у всьому
правий, а учень, як армійський новобранець, повинен беззаперечно
підкорятись наказам.
 „Керівник групової дискусії” – головним у суспільному процесі вважає
досягнення і встановлення співпраці, відводячи собі роль посередника.
 „Менеджер” – стиль, що отримав поширення в радикально орієнтованих
школах, наближений до атмосфери ефективної діяльності , заохочення
ініціативи й самостійності.
 „Майстер” – виступає як зразок для наслідування, що підлягає
безумовному копіюванню і, перш за все.
 „Тренер” – стиль спілкування пронизаний духом корпоративності.
Особистості відведено роль натхненника групових зусиль, для якого
головне – кінцевий результат, блискучий успіх і перемога.
„Я і моя громадянська позиція”
Напишіть есе на тему „Громадянська позиція сучасного фахівця” у
формі короткого вільного викладу думок про зміст, цілі, особливості
громадянської позиції сучасного фахівця.
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Додаток А.2
ПРОГРАМА СПЕЦПРАКТИКУМУ
“БЕНЧМАРКІНГ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ”

ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка”
Робоча навчальна програма дисципліни
„Громадянська позиція майбутнього фахівця”

Робоча навчальна програма
дисципліни „Бенчмаркінг громадянської позиції майбутнього фахівця”
Назва курсу
„БЕНЧМАРКІНГ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ”
Форми навчання: денна.
Спеціальність:початкова освіта, дошкільна освіта, трудове навчання,
фізичне виховання, журналістика
Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)
За вибором студента
Рік навчання
4-й
Семестр
7
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Кількість кредитів ECTS
1
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь
викладача, який викладає дисципліну

Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)
Мета спецпрактикуму„Бенчмаркінг громадянської позиції
майбутнього фахівця” –формувати уявлення майбутніх фахівців про
зразкові практики розвитку й функціонування громадянської позиції;
вчити майбутніх фахівців відбору й адаптації кращих зразків
громадянських позицій у власній практиці; розвивати прагнення до
саморозвитку й удосконалення шляхом рівняння на кращі зразки і
творчого підходу до оформлення власної громадянської позиції;
виховувати прагнення до самопізнання.
Завдання спецпрактикуму: ознайомлювати студентів педагогічного
коледжу з найкращими зразками й еталонами прояву громадянської
позиції фахівця шляхом організації цілеспрямованого безпосереднього чи
опосередкованого (відео, скайп) спостереження за шкільними фахівцямипрактиками; вчити студентів аналізувати й порівнювати досвід практик
функціонування і розвитку громадянських позицій із досвідом еталонних
зразків, а також – із власним досвідом; формувати у студентів уміння
виокремлювати помилкові й позитивні сторони власної громадянської
позиції; доводити необхідність особистісного усвідомлення потреби
подальшого розвитку й удосконалення власної громадянської позиції,
сприяти розвитковіу студентів прагнення постійно орієнтуватись на
високий результат.
У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні знати: роль
позиції фахівця в соціальному процесі й у спілкуванні з його учасниками;
особливості процесу формування громадянських позицій різних типів;
способи, методи і засоби формування громадянських позицій різних
типів; шляхи вдосконалення власної громадянської позиції; уміти:
аналізувати та зіставляти зразки різних громадянських позицій; виділяти
головні ознаки успішної громадянської позиції; робити висновки про
доцільність застосування різних типів громадянських позицій у
соціальних
ситуаціях
різної
складності;
визначати
шляхи
самовдосконалення власної громадянської позиції; будувати траєкторію
саморозвитку власної громадянської позиції з окресленням перспектив.
Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)
Психолого-педагогічні знання та вміння, набуті під час вивчення
таких дисциплін, як: „Вступ до спеціальності”, „Педагогіка”, „Загальна
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2

2

самост.

8

лаб.

семінари / (пр.
зан.)

1.1.

Перший модуль: Можливості
розвитку й удосконалення
громадянської позиції
майбутнього фахівця
Порівняльний аналіз
громадянських позицій на
матеріалах спостереження за
діяльністю досвідчених фахівців
Самоідентифікація
громадянської позиції
майбутнього фахівця:
моделювання соціальних
ситуацій з метою програвання
аналізованих типів
громадянських позицій; вибір
ідеального типу громадянської
позиції майбутнього фахівця
Планування імітаційно-рольової
гри з метою реалізації
,,ідеального” типу громадянської
позиції
Проведення імітаційно-рольової
гри з ,,ідеальним” типом
громадянської позиції з
урахуванням прийомів таймменеджменту й
самомененджменту
Порівняльний аналіз способів
реалізації ,,ідеального” типу
громадянської позиції
майбутнього фахівця у роботі
досвідченого спеціаліста та
студентів

лекції

Зміст курсу
№ Змістовні модулі та їхня
структура

загальна

психологія”,„Основи педагогічної майстерності”. Досвід, набутий у
процесі проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі.

4

8

4

4

8

4

4

4

2

2

6

4

2

Презентація особистих
рекомендацій щодо розвитку
2
2
громадянської позиції
майбутнього фахівця
Загальна кількість годин
36
2
18
16
Список рекомендованої навчальної літератури
Основна навчальна література:
1. Карякин А. М. Бенчмаркинг как эффективная стратегия повышения
качества управления в сфере высшего образования / А. М. Карякин,
Д. В. Маслов, Ю. В. Вылгина // Стратегические проблемы высшего
образования : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Н. Новгород : НИМБ,
2005. – 3 нояб.
2. Забродская К. А. Бенчмаркинг как инструмент анализа и выбора
стратегии развития ИКТ / К. А. Забродская // Устойчивый рост
национальной экономики: инновации и конкурентноспособность :
материалы I междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и молод. учѐных,
Минск, 15 – 16 дек. 2009 г. / Белорус. гос. экономич. ун-т ; редкол. :
Г. А. Короленок и др. – Минск, 2009. – С. 64 – 67.
3. Перани Дж. Бенчмаркинг инновационной деятельности европейских
стран [Електронний ресурс] / Дж. Перани, С. Сирилли. – Форсайт. – 2008.
– № 1(5). – Режим доступу : www.ecsocman.edu.ru/ images/pubs/
2009/05/29/0000330388/benchmarking.pdf. – Дата доступу: 05.11.2009.
4. Camp R. C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices that Lead
to Superior Performance. – ASQC Industry Press, Milwaukee, Wisconsin,
1989.
5. Watson G. H. Strategic Benchmarking: How to Rate your Company’s
Performance Against the World’s Best. – New York : John Wiley, 1993.
Додаткова навчальна література:
1. Skelton, Melissa. The Continuing Value of Benchmarking. – APQC, January
2003.
2. Краюшкина Г. А. Реструктуризация высшей школы – веская причина
заняться разработкой стратегии университета / Г. А. Краюшкина,
Д. Ю. Райчук // Университетское управление: практика и аналіз. – 2004. –
№ 5 – 6(33). – С. 92 – 95.
3. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы : аналит.
докл. / рук. автор. кол. В. М. Филиппов ; авт. : В. М. Филиппов,
Е. А. Князев и др. – М. : Логос, 2005. – 540 с.
4. Alstete, Jeffrey W. Benchmarking in Higher Education, ASHE-ERIC Higher
Education Report. – № 5. – Washington D. C. : The George Washington
University Graduate School of Education and Human Development, 1995. –
141 p.
5. Tucker, Sue. Benchmarking: A guide for educators. – Corwin Press, 1995. –
82 p.
6. Shafer B. S. Benchmarking in Higher Education: A Tool for Improving
1.6.
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Quality and Reducing Cost / Shafer B. S., Coate L. E. // Business Officer. –
1992. – № 26(5). – Р. 28 – 35.
Форми, методи, технології викладання, організації й здійснення
діяльності студентів та контролю їхніх досягнень
Діяльність студента:
- спостереження та фіксація основних особливостей громадянських
позицій майбутнього фахівця під час виконання ним соціальнопрофесійної діяльності;
- участь у моделюванні громадянських позицій;
- презентація способів реалізації громадянських позицій.
Діяльність викладача:
- консультування студентів під час підготовки до моделювання
імітаційно-рольової гри й вибору засобів реалізації обраної
студентом громадянської позиції;
- участь у спільному обговоренні; висування пропозицій і
рекомендацій студентам.
Поточний контроль:
дві письмові мікромодульні роботи, опитування на заняттях.
Підсумковий контроль:
перевірка виконання створених імітаційно-рольових ігор з обраним типом
громадянської позиції.
Форма семестрового контролю:
залік.
Критерії оцінювання (у % до максимальної кількості балів – 100)
Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:
- письмова контрольна модульна робота – 20 % (роботу зараховують
за умови, якщо студент набирає неменше 2/3 від максимальної
кількості балів)
- участь у практичних заняттях – 20 %
- поточні (мікромодульні) МР – 10 %
- самостійна робота (виконання індивідуальних проектів) – 50 %
Карта оцінювання СРС, КМР (у балах)
№ Складники оцінювання видів
Максимальний бал рейтингу
аудиторної та самостійної роботи в балах
студента
1. Робота на практичному занятті
40
2. Самостійна робота
30
3. Контрольна модульна робота:
30
 правильні та повні відповіді на
теоретичні питання (тест)
Разом
100
Мови викладання
українська
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Додаток А.3
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ
Ефективність побудови алгоритму індивідуальної стратегії розвитку
громадянської позиції майбутнього фахівця залежить від вибору еталона
громадянської позиції та засобів її розвитку.
1. Розвиток уявлень про професійно-педагогічні цілі
Запишіть на аркушах цілі соціально-професійної діяльності. Спільно
проаналізуйте їх і визначте цілі особистісного громадянського й
професійного розвитку. Обґрунтуйте свою позицію.
Опишіть своє громадське майбутнє.
2. Диференціація цілей особистісного соціально-професійного розвитку
з типами громадянських позицій
Зіставте цілі Вашого соціально-професійного розвитку зі змістовими
характеристиками різних громадянських позицій. Утворіть ідентичний ряд.
Обґрунтуйте еталонний для Вас тип громадянської позиції, у якій Ви
реалізуєте цілі власної соціальної діяльності.
3.Розробка форм розвитку громадянської позиції майбутнього фахівця
Подумайте й обґрунтуйте, у яких проявах поведінки може
виявлятися еталонний для Вас тип громадянської позиції майбутнього
фахівця. Запропонуйте засоби її розвитку, актуальні, на Вашу думку.
4.
Визначення
особистих
шляхів
соціально-професійного
саморозвитку майбутнього фахівцяшляхом реалізації громадянської
позиції
Проаналізуйте, які здібності й уміння необхідні сучасному фахівцеві
для успішної соціально-професійної самореалізації та ефективності
громадянської позиції у власній діяльності.
Складіть перелік здібностей і вмінь, які Вам необхідно розвивати для
успішної реалізації громадянської позиції й формування на цій основі
власного патріотизму.
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Додаток А.4
ТЕХНОЛОГІЧНА КОУЧ-СЕСІЯ ЗА МОДЕЛЛЮ GROW
Напрям роботи коуч-сесії: розвиток ціннісного ставлення до
соціально-професійної й громадської діяльності та її суб’єктів як основа
громадянської позиції майбутнього фахівця.
Мета: формувати уявлення студентів педагогічного коледжу про
ціннісне ставлення до всіх сторін соціальної дійсності; збагачувати знання
майбутніх фахівців про засоби розвитку ціннісного ставлення як основи
громадянської позиції майбутнього фахівця.
Основа методики:
цілепокладання GROW.

спільна

робота

учасників

за

моделлю

На відміну від традиційного прогнозування, технологія GROW є
проективною і полягає у правильному підході до постановки соціальнопрофесійних цілей, які мають бути конкретними, вимірюваними, ставитися
на певний період і можуть мінятися із часом.
Етапи коуч-сесії
1. Постановка цілей – спільне обговорення ролі ціннісного ставлення
у вирішенні проблем соціально-професійного розвитку майбутнього
фахівця і визначення на цій основі ключових питань коуч-сесії.
2. Діалог – обґрунтування своїх позицій, узгодження, визначення
недоліків, побудова стратегії досягнення цілей.
3. Узгодження – формування спільного банку рішень щодо вибору
методів і засобів розвитку ціннісного ставлення майбутніх фахівців до
соціальної дійсності.
4. Прогнозування – визначення пріоритетних якостей громадянської
позиції, які сформуються за умови розвитку ціннісного ставлення
майбутнього фахівця до соціально-професійної діяльності.
5. Результат: учасники коуч-сесії створюють елемент методичного
портфоліо, що включає ефективні засоби, технології і методи розвитку
ціннісного ставлення майбутнього фахівця до соціально дійсності як
основи його громадянської позиції.
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Додаток Б.1

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПОРТФОЛІО
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Етап 1. Мотиваційно-цільовий:

визначення

ряду

соціально-

професійнихї цілей складання методичного портфоліо.
Етап

2.

Аналітичний: визначення

структури і змістового

наповнення портфоліо методичних досягнень.
Етап 3. Практичний: збір і оформлення матеріалів методичного
портфоліо. Розробка критеріїв оцінювання методичного портфоліо
майбутнього фахівця.
Етап 4. Проективний: самостійна розробка авторських методичних
матеріалів для портфоліо (розробки заходів, рекомендацій та ін.).
Етап 5.

Діяльнісний: презентація методичного портфоліо

майбутнього фахівця.
Етап 7. Рефлексивно-оцінний: спільне обговорення змісту й
результативності портфоліо. Самоаналіз.
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Додаток Б.2
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ФРИЛАНС
„ФАХІВЕЦЬ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ”
Соціально-професійний фриланс – це процес засвоєння студентами
системи знань і практичних умінь з реалізації соціально-професійних
ролей майбутнього фахівця як основи його громадянської позиції, які
відображають норми й цінності майбутньої професійної й громадської
діяльності та громадянської позиції майбутнього фахівця.
Мета соціально-професійного фрилансу – формування у майбутніх
фахівців знань про шляхи реалізації соціальних ролей і громадянських
позицій майбутнього фахівця у практичній діяльності.
Завдання соціально-професійного фрилансу
І. Сформувати у студентів уявлення про різновиди соціальних
ролей майбутнього фахівця як основи його громадянської позиції.
Цей етап передбачає теоретичне ознайомлення студентів зі змістом
соціальних ролей майбутнього фахівця як основи його громадянської
позиції і їх залучення до моделювання й аналізу таких ролей: вихователь;
дослідник; організатор; керівник; контролер; інструктор; артист; суддя;
експерт; спостерігач; просвітитель; наставник.
ІІ. Сформувати у студентів практичні уміння реалізації
різновидів соціальних ролей майбутнього фахівця як основи його
громадянської позиції.
Цей етап передбачає вирішення практичних задач шляхом
моделювання студентами соціальних ситуацій і ролей майбутнього
фахівця та його оточення у кожній з них.
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Додаток Б.3
Тематика модеративних семінарів із розвитку громадянської позиції
майбутнього фахівця
1. Філософсько-соціологічні

аспекти

громадянської

позиції

майбутнього фахівця: феномен позиції у філософії; погляди філософів на
позицію особистості; якості особистості, що характеризують її життєву
позицію і позиції у соціумі, у філософських поглядах.
2. Соціальна позиція особистості та її зв’язок із громадянькою
позицією фахівця: соціальні запити до громадянської позиції сучасного
випускника педагогічного коледжу.
3. Обрана професія педагога на різних історичних етапах розвитку
суспільства.
4. Я обрав професію ….
5. Цінності обраної професії.
6. Особистість у просторах інформаційного суспільства.
7. ІФахівець сьогодні, завтра і завжди: професія як стиль життя.
8. Позиція фахівця: особистісний і професійний аспекти.
9. Громадянська позиція майбутнього фахівця – стиль діяльності чи
ставлення до професії?
10. Моє бачення громадянської позиції сучасного фахівця.
11. Громадянська позиція: чи може вона змінюватись?
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Додаток Г.1

Рис. 1. Модель формування громадянської позиції майбутнього фахівця у процесі професійної
підготовки у педагогічному коледжі
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Від студентських ініціатив – до активного громадянинапатріота: з досвіду роботи формування громадянської позиції
майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт.
кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред.
С. В. Савченка. – Колективна монографія.
Монографія
присвячена досвіду діяльності Відокремленого
підрозділу
,,Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка” щодо формування
громадянської позиції як основи виховання патріотизму майбутнього
фахівця. Монографія складається з двох розділів, у яких представлено
сучасні підходи до становлення громадянських компетентностей,
національної свідомості студентської молоді в аспекті розвитку
студентських ініціатив та становлення традиційних молодіжних рухів і
фестивалів. Окреслено, що активна громадянська позиція студентів
коледжу
формується
на
духовно-моральному
й
соціальнокультурологічному підґрунті застосування в освітньо-виховному процесі
матеріалів плеяд фільмованих проектів національно-патріотичної тематики
в умовах педагогічного вишу.
Монографія розрахована на широке коло читачів – викладачів вищих
навчальних закладів, науковців, педагогів, молодь, яка бажає присвятити
своє життя вихованню молодого покоління.
Ключові слова: громадянська позиція майбутнього фахівця,
студентські ініціативи, творчі рухи і фестивалі, професійна підготовка,
педагогічний коледж, патріотизм, національна свідомість, авторська
модель, суспільно значуща діяльність.
От студенческих инициатив – к активному гражданинупатриоту: из опыта работы формирования гражданской позиции
будущих специалистов посредством развития студенческих инициатив
/ авт. кол. : Миненко Г. Н., Литовка Е. П., Крошка С. А. и др. ; под.
общ. ред. С. В. Савченко. – Коллективная монография.
Монография посвящена опыту деятельности Обособленного
подразделения “Лисичанский педагогический колледж Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко” по формированию
гражданской позиции как основы воспитания патриотизма будущего
специалиста. Монография состоит из двух разделов, в которых
представлены современные подходы к становлению гражданских
компетенций, национального сознания студенческой молодежи в аспекте
развития студенческих инициатив и становления традиционных
молодежных движений и фестивалей. Определено, что активная
гражданская позиция студентов колледжа формируется на духовно354

нравственном и социально-культурологической основе применения в
образовательно-воспитательном процессе материалов плеяд видео
проектов
национально-патриотической
тематики
в
условиях
педагогического вуза.
Монография рассчитана на широкий круг читателей – преподавателей
высших учебных заведений, научных работников, педагогов, молодежь,
которая желает посвятить свою жизнь воспитанию молодого поколения.
Ключевые слова: гражданская позиция будущего специалиста,
студенческие инициативы, творческие движения и фестивали,
профессиональная подготовка, педагогический колледж, патриотизм,
национальное сознание, авторская модель, общественно значимая
деятельность.
From students’ initiatives to active citizen-patriot: from the
experience of foundation of citizenship of future specialist by means of
developing of students’ initiatives / et al. Ed.: Minenko H. M., Litovka O.
P., Kroshka S. A. etc. ; et al. Ed. S. V. Savchenko. – Collective monograph.
The monograph is dedicated to the experience of function of the detached
subdivision “Lysychansk Pedagogical College of Taras Shevchenko National
University of Luhansk” concerning the formation of civic education as the
foundation of patriotism of future specialist. The monograph consists of two
parts, in which are presented new approaches to the formation of civic
competences, national consciousness of students in terms of development of
student initiatives and the formation of traditional festivals and youth
movements. It is outlined that active citizenship of students of the college are
based on the spiritual, moral, social and cultural ground of application of the
materials of constellation of video projects of national and patriotic themes in
terms of pedagogical university in the educational process.
The monograph is designed for a wide range of readers - academics,
researchers, teachers, young people who want to devote his life to the education
of the young generation.
Keywords: citizenship of future professional, students’ initiatives, creative
movement and festivals, training, pedagogical college, patriotism, national
consciousness, the author's model, socially significant activities.

355

Наукове видання
МІНЄНКО Галина Миколаївна
ЛІТОВКА Олена Петрівна
КРОШКА Світлана Андріївна
БОРИСЕНКО Лілія Леонідівна
БРЮХОВЕЦЬКА Оксана Анатоліївна
ЖАЛДАКОВА Юлія Володимирівна
КРИЛОВА Марина Олександрівна
ЛЯШЕНКО Катерина Іванівна
МУРСАМІТОВА Ірина Анатоліївна
ОСІПОВ Ігор Володимирович
СЕВАСТЯНОВА Ольга Анатоліївна

ВІД СТУДЕНТСЬКИХ ІНІЦІАТИВ – ДО
АКТИВНОГО
ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА
Колективна монографія
За загальною редакцією С. В. Савченка
Відповідальний редактор – Л. В. Сергієнко

Підписано до друку 30.01.2017 р. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Друк ризографічний. Умовн. др. арк. 10,9.
Тираж 100 прим. Зам. № 06/06

Виготовлювач: ФОП Пронькіна К.В.
93110, м. Лисичанськ, вул. Гущенка, 14.
Тел.(066) 332 10 55

356

