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Пігулко Н.З.,  

викладач спецдисциплін  

 

СУТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 

 

У  світі, де знання і технології оновлюються дуже швидко, навчальний 

процес слід спрямувати не тільки на засвоєння базових знань, а й на набуття 

потреби, умінь і навичок самостійно засвоювати нові знання та інформацію 

протягом усього життя й ефективно використовувати їх на практиці. Виникає 

необхідність у соціально і професійно активній особистості, яка володіє 

високою компетентністю, професійною мобільністю, самостійністю, вмінням 

постійно удосконалювати свої професійні навички, професійно реалізовувати 

подальше творче зростання.  

Навчання, виховання і розвиток – для всіх часів і всіх народів 

найважливіші педагогічні явища в духовному житті суспільства. Отже, без  

навчання і виховання неможливий прогрес людства, немислимий розвиток 

людини.  

До проблеми підростаючого покоління в системі позакласної освіти 

зверталися в своїх працях та пошуках видатні вчені-педагоги (К.Ушинський, 

А.Макаренко, С.Русова, В.Сухомлинський, С.Шацький, П.Бланський та інші) 

[2]. 

Позакласна робота в значній мірі бере свій початок на уроці і в цьому 

випадку є логічним продовженням. Чим досконаліші методи викладання тим 

активні на уроці самі учні чи студенти - їх думки, здібності, уявлення, тим 

реальніша потреба продовження пізнавальної діяльності в гуртках, клубах за 

інтересами, аматорських об'єднаннях, громадських організаціях, наукових 

товариствах. 

Позакласний час займає значне місце в житті студента. Тому заохочення 

студента випробувати свої таланти і здібності у професії є допомогою 

правильно організованого часу, тобто він буде розумно використаний для 

відпочинку та  заняттям улюбленою справою. 
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Позакласна робота базується на основі спільних принципів навчання і 

виховання студентів. Разом з тим при організації позакласної, позаурочної 

роботи спеціалістів будівельних дисциплін враховуються такі принципи: 

· добровільність; 

· масовість позакласної роботи; 

·опора на самостійність, індивідуальність та ініціативу; 

·суспільно-корисна спрямованість і творчий характер. 

Аналіз процесу становлення і розвитку позакласної роботи з студентами 

свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на 

творчий розвиток особистості. Під час виконання гурткової роботи, студенти 

пробують виконувати у своїх працях новітні матеріали та технології. У 

процесі позакласної роботи студенти набувають певного розвитку та досвіду, 

престижу, а також у них формується свідомість потрібності у суспільстві.  

Одним із важливих аспектів є соціальний досвід, досвід ставлення 

особистості до світу, природи, людей, до самої себе нагромаджується в 

діяльності. Для цього у гуртку «Будівельник», забезпечується ефективність 

морального ставлення особистості у діяльність, яка є базою для розгортання 

гуманних стосунків, що спонукує до гуманістичних вчинків. Відбуваються 

конференції, засідання гуртка на теми людських взаємин, спільне виконання 

праці, бо лише у спільній діяльності виникає потреба у налагодженні 

морально цінних, гуманних за змістом взаємин. 

Метою соціального виховання є формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім'янин, професіонал. 

Проблема орієнтації  молоді, науково-технічного прогресу України і  

заходу, далеко виходить за рамки економіки й отримує виховне значення, 

тому що робота, виконувати яку людина не здатна, до якої в неї немає 

покликання, якою би престижною вона не була, завжди повернена до неї не 

творчою, а примусово-механічною стороною [5].  

Підготовка кваліфікованих фахівців здійснюється насамперед завдяки 
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навчальному процесу навчального закладу, який можна розглядати як 

сукупність системоутворюючих складових елементів. Залежно від основної 

дидактичної мети професійного навчання навчальний процес можна поділити 

на теоретичне та практичне навчання. 

Домінуюча мета теоретичного навчання — теоретичне освоєння 

професії, а практичного — формування системи професійних умінь та 

навичок, тобто практичне освоєння професійної діяльності. Процес 

теоретичного навчання у своїй основі будується відповідно до логіки 

засвоєння знань, а практичного – до логіки формування умінь та навичок. 

Майбутній фахівець – будівельник  має бути готовим увійти у 

виробничу сферу взаємозв‘язків, впевнено почувати себе в професійному 

середовищі, а для цього у гуртку та позакласній роботі формуються необхідні 

професійні якості особистості і навички соціального і суто професійного 

спілкування. 

Провідним компонентом професійного навчання як навчального предмета 

є спосіб діяльності. У професійній підготовці саме досвід здійснення 

діяльності є головною функцією відповідних навчальних дисциплін [4]. 

Підготовка молодих спеціалістів у галузі будівництва передбачає два 

етапи: спочатку глибока фундаментальна, а потім широка технічна 

підготовка, основним елементом якої є практичне навчання студентів під час 

виробничих процесів зокрема предметні гуртки та проходження виробничої 

практики. Така широка технічна і глибока фундаментальна підготовка дає 

можливість випускникам технічного закладу швидко адаптуватись в умовах 

динамічного розвитку техніки і технології, не відстаючи від їх досягнень. 

Практична підготовка студентів є обов‘язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті 

набуття ними професійних навичок та вмінь [6]. Метою практичної 

підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами, 

засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування 

професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного 
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поновлення, а також підготовка майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. Однією зі складних сучасних педагогічних та психологічних 

проблем є обґрунтування сутності умов формування професійної готовності 

студентів. Складниками професійної готовності є когнітивний та операційний 

компоненти. Важливою умовою формування готовності до професійної 

діяльності майбутнього спеціаліста є відповідність суб‘єктивних 

властивостей, особливостей особистості характеру професії [3]. 

Формування структури професійної діяльності забезпечується  як в рамках 

навчальної, так і в позанавчальній діяльності технічного закладу. Оскільки 

навчальна діяльність суттєво відрізняється від професійної за мотивами, цілями, 

засобами і результатами, то знаходяться шляхи та засоби трансформації 

навчальної діяльності в професійну.  

Робота у гуртку «Будівельник»  розвиває естетичні та художні смаки 

студентів, поглиблює їх знання, сприяє, розвиває їх виявленню й розвитку 

інтересів і творчих здібностей у певній галузі, виховує почуття краси. У 

гуртку проводяться заняття різного типу: це доповіді, обговорення творів 

літератури, екскурсії, виготовлення наочного приладдя, лабораторні заняття, 

зустрічі з цікавими людьми й ін. Звіт про роботу гуртка за рік проводиться у 

вигляді вечора, конференції, виставки, огляду. 

Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує студентів. 

Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, 

допомагає студентам працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи  

викладач має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця, 

допомогти йому самовизначитись. Характерною особистістю гурткової 

роботи є те, що вона не регламентується обов'язковими програмами, а це 

надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини. 

Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, 

вирішує проблему організації вільного часу студентів, задовольняє їх 

різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність, тощо. 
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Активізуючи пізнавальну діяльність студентів, вона в той же час 

створює умови для практичного застосування одержаних ними знань. 

Практична підготовка створює умови для збагачення життєвим досвідом, 

розширення соціальних контактів студента, формування навичок 

самоуправління.  

Більшість навчальних закладів в тому числі і наш функціонує у вигляді 

тієї складової, яка забезпечує процес організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців безпосередньо у навчальному закладі, а згодом і при 

походженні виробничої практики на виробництві.  

З усього сказаного, можна зробити висновок, що формування 

професійних навичок  студентів є однією з головних задач нашого 

навчального закладу, який має створити всі необхідні для цього умови, а 

однією з найважливіших складових якісної підготовки фахівців, які 

відповідають запитам сьогодення, є практична підготовка, оскільки вона 

сприяє глибшому сприйняттю обраної спеціальності і швидшій адаптації 

випускників до умов роботи на виробництві в ринкових умовах. 
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ГУРТКОВА РОБОТА – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗРОСТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

Шляхи сучасного розвитку освіти в Україні передбачають її ґрунтовне 

реформування в напрямку впровадження в освітню практику 

особистісноорієнтованого підходу, важливою складовою якого є 

позааудиторна робота. Тому в сучасній педагогіці ведеться активний пошук 

та випробовування різних форм і методів. Одними з найбільш поширених є 

інноваційно-розвиваючі та інтерактивні технології, які спрямовані на 

розвиток активного самостійного мислення студента та учня, вміння 

знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї діяльності знання з 

різних галузей, уміти прогнозувати результати та можливі наслідки різних 

варіантів їх вирішення. Ці технології формують компетенції студентів і 

учнів.  

Провідне місце в позааудиторній діяльності займає гурткова  робота. 

Вона є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки 

спеціалістів у професійній освіті. Це комплекс заходів наукового, 

методиного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх 

http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/
http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/
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студентів і учнів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної 

спеціальності  чи професії в рамках навчального процесу і поза ним.  

Викладачі коледжу в позааудиторній роботі зі студентами і учнями 

використовують різноманітні технології для реалізації таких завдань як:  

1. Виявлення найбільш обдарованих і здібних студентів і учнів, що 

мають виражену мотивацію до пошукової, наукової та творчої діяльності. 

 2. Сприяння всебічному розвитку особистості студента та учня, 

формуванню його об‘єктивної самооцінки, набуттю навичок самостійної 

роботи та роботи у творчих колективах, опануванню методологією наукових 

досліджень.  

3. Інтеграція науково-практичних потенціалів викладачів і студентів, 

спрямована на вирішення різноманітних питань. 

Позааудиторна робота студентів і учнів – це процес, в якому домінує 

елемент самореалізації. Вона дає змогу здобувачам освіти гармонізувати 

внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює 

додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих 

потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються.  

Позааудиторна робота завжди орієнтована на особистість студента та на 

формування його компетенцій і є не лише засобом зростання 

інтелектуального потенціалу, професійної культури здобувачів освіти, а й 

платформою формування відповідальності, оволодіння засобами 

самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти. 

Компетентнісний підхід в професійній освіті – це відповідь на вимоги 

часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють 

потребу у членах суспільства – фахівцях, які готові оперативно адаптуватись, 

навчатись протягом життя, неперервно розвиватись, вирішувати реальні 

задачі у суперечливих і складних умовах сучасного буття, самостійно 

мислити, бути здатними до самореалізації на основі об'єктивної самооцінки. 

Предметні гуртки у коледжі – освітні гуртки, організовані з метою 

розширення й поглиблення знань студентів і учнів  з різних предметів та 
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дисциплін навчального плану й розвитку в них інтересу до їх поглибленого 

вивчення, до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, 

техніки тощо. 

В новому навчальному 2020/2021 році традиційно продовжено  роботу 

гуртка «Смакота» під керівництвом викладачів і  майстрів виробничого 

навчання що забезпечують здобуття професій «Кухарів, кондитерів» у ВСП 

«Любешівський ТФК Луцького НТУ». 

Технічна творчість учнів  – це специфічна форма практичної діяльності. 

За характером – це експеримент; за спрямуванням – це виробнича діяльність; 

за завданням – це навчання і виховання. 

Завдання гурткової роботи як форми позаурочної полягає в залученні 

учнів – кухарів, кондитерів, харчовиків до дослідницької діяльності, 

стимулювання їх ініціативи і самостійності, розвитку індивідуальних 

інтересів, нахилів та здібностей. Тому план роботи гуртка розроблений з 

урахуванням саме цих завдань. 

Вихованці гуртка «Смакота»  займається виробленням муляжів тортів, 

сервіруванням святкового столу. Виготовленням смаколиків для благодійних 

акцій, свят, днів відкритих дверей, свята ПТО  і т.д. Гарно зарекомендували 

себе проведення майстер-класів, що дозволяють здобувачам освіти 

оперативно адаптуватись, навчатись новому, неперервно розвиватись, 

вирішувати реальні задачі і не тільки. 

Отже, гуртковий  напрям в позааудиторній роботі засвідчив свою високу 

ефективність і  є одним з найважливіших засобів підвищення якості 

підготовки спеціалістів у професійній школі.  
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викладач загальноосвітньої підготовки 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В 

ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ. 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ТА ГУРТКОВОЇ 

РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
 

Навчальний заклад має великий досвід проведення освітньо-виховної 

роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-

виховного процесу.  

Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити як систему 

неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-

виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програм. 

Позакласна робота з іноземної мови вирішує такі завдання: 

- удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках іноземної мови; 

- розширення світогляду учнів; 
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- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків; 

- виховання любові та поваги до людей свого рідного краю та країни, мова 

якої вивчається. 

Важливим фактором успішного виконання цих завдань є врахування 

психолого-педагогічних особливостей навчання іноземної мови на різних 

ступенях. Знання властивостей особистості того чи іншого віку дає 

можливість правильно визначити зміст і форму позакласної діяльності з 

іноземної мови.  

На старшому ступені учні та студенти прагнуть до всебічного 

розвитку своєї особистості, поглибленого засвоєння знань. У цьому віці 

формується науковий світогляд, зростає соціальна активність, збільшується 

інтерес до проблем людських взаємин, захоплення стають різнобічними, а 

самооцінка своїх здібностей знижується. Великої ваги для юнаків набуває 

спілкування зі своїми однолітками. Спілкування для них - невід'ємна частина 

їх життя, канал інформації та вид діяльності, у процесі якої відбувається 

формування індивідуального стилю поведінки старшокласників. 

Слід звернути увагу на те, що у процесі організації позакласної роботи з 

іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості 

особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його 

розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної 

єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, 

емоційний стан групи під час виконання завдань з позакласної роботи. 

Знання психологічних особливостей учнів та студентів - необхідна 

передумова успішного виконання вибору відповідних форм позакласної 

роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного 

заходу. 

Принципи позакласної роботи з іноземної мови - вихідні положення, 

які визначають вимоги до її змісту, методів та організаційних форм. Вони 

відповідають цілям та завданням усієї позакласної роботи з іноземної мови у 



 13 

коледжі та ілюструють суть педагогічної діяльності викладача - організатора 

позакласної роботи. 

Основними організаційними принципами позакласної роботи з 

іноземної мови є принципи добровільності та масовості, принцип урахування 

і розвитку індивідуальних особливостей та інтересів учнів, принцип зв'язку 

позакласної роботи з уроками. 

Принцип добровільності полягає в тому, що учні та студенти 

включаються в позакласну роботу за власним бажанням. Цей принцип має 

свою особливість: учень чи студент, який сам визначив свою участь у тому 

чи іншому виді позакласної діяльності, бере на себе добровільне зобов'язання 

продовжувати вивчення іноземної мови, що вимагатиме від нього додаткових 

зусиль.  

Принцип масовості передбачає активну участь в позакласних заходах 

якнайбільшої кількості учнів та студенів з різним рівнем володіння 

іноземною мовою. 

 Принцип урахування і розвитку індивідуальних особливостей та 

інтересів учнів та студенів передбачає врахування в контексті діяльності 

учнів їх 
 
власного досвіду, інтересів, бажань, нахилів, світогляду, емоційно-

почуттєвої сфери та статусу особистості в колективі.  

Принцип зв'язку позакласної роботи з уроками насамперед полягає в 

тому, щоб забезпечити єдність практичних, розвиваючих та виховних цілей 

позакласних занять та уроків. Він також передбачає зв'язок навчальних 

матеріалів, які використовуються в позакласній роботі, з матеріалом чинних 

навчально-методичних комплексів з іноземної мови.  

Позакласна робота базується на володінні учнями та студентами 

навичками та вміннями, набутими на заняттях іноземної мови, тому дуже 

важливим є те, щоб учні та студенти якнайповніше використовували ці 

навички та вміння під час позакласного заходу.  

Водночас позакласна робота має позитивно впливати на навчальну 

діяльність учнів з іноземної мови. До вищезгаданих принципів можна додати 
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ще принципи комплексності, захопленості та розвитку ініціативи і 

самодіяльності.  

Принцип комплексності має забезпечити єдність і взаємозв'язок 

патріотичного, морального, естетичного, трудового і фізичного виховання. 

Позакласна робота з іноземної мови повинна виховувати щирого 

громадянина, який з повагою ставиться до своєї країни і країни, мову якої він 

вивчає. Цей громадян має бути чесним, порядним, розуміти людей, з якими 

спілкується, поважати .допомагати їм. На позакласних заходах необхідно 

прищеплювати учням та студентам любов до прекрасного, вчити виконувати 

пісні, слухати і розуміти музику, гарно оформляти альбоми, стінгазети, 

виготовляти костюми і різний реквізит до вистав. 

 Принцип захопленості пов'язаний з вибором конкретних цікавих 

прийомів, і сприяють ефективному досягненню поставлених завдань, а також 

зі змістом навчальних матеріалів, який має бути новим, незвичайним, 

захоплюючим, здебільшого країнознавчого характеру.  

Принцип розвитку ініціативи та самодіяльності передбачає 

стимулювання розвиток у здобувачів освіти самодіяльності та ініціативи в 

роботі. Саме в позакласній роботі викладач має дати учням та студентам 

можливість самостійно використати свої знання вміння, дозволити робити 

все, що стосується підготовки та проведення позакласного заходу, вміло й 

непомітно керуючи цим процесом. Самодіяльність - основа творчості, а саме 

творче задоволення в роботі завжди сприяє бажанню працювати краще, знати 

іноземну мову досконаліше. Ініціатива має стати суттєвою позицією кожного 

учня. Викладачу необхідно спонукати своїх учнів до того, щоб вони самі 

пропонували тематику і форми позакласного спілкування. 

Усі вищеназвані принципи доповнюють один одного і в комплексі 

забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і водночас 

різнобічний вплив на розвиток особистості. 

Провідне місце в позааудиторній діяльності займає гуртково-клубна 

робота. Вона є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки 
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спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методиного, 

організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам 

наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках 

навчального процесу і поза ним. Викладачі коледжу в позааудиторній роботі 

зі студентами використовують різноманітні технології для реалізації таких 

завдань як:  

1. Виявлення найбільш обдарованих і здібних студентів, що мають 

виражену мотивацію до пошукової, наукової та творчої діяльності.  

2. Сприяння всебічному розвитку особистості студента, формуванню 

його об‘єктивної самооцінки, набуттю навичок самостійної роботи та роботи 

у творчих колективах, опануванню методологією наукових досліджень.  

3. Інтеграція науково-практичних потенціалів викладачів і студентів, 

спрямована на вирішення різноманітних питань. 

Позааудиторна робота студентів – це процес, в якому домінує елемент 

самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні та 

зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові 

умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в 

процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота 

завжди орієнтована на особистість студента та на формування його 

компетенцій і є не лише засобом зростання інтелектуального потенціалу, 

професійної культури студентів, а й платформою формування 

відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, самовиховання, 

самоосвіти.  

Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. 

Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють потребу 

у членах суспільства – фахівцях, які готові оперативно адаптуватись, 

навчатись протягом життя, неперервно розвиватись, вирішувати реальні 

задачі у суперечливих і складних умовах сучасного буття, самостійно 

мислити, бути здатними до самореалізації на основі об'єктивної самооцінки.  
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Компетентність – це особистісна якість, а компетенція – коло питань, за 

якими зазначену якість характеризують.  

Викладачі в своїй позааудиторній діяльності формують різні 

компетенції, але специфіка гуртково-клубної роботи, що проводиться, 

перевагу надає особистісній компетенції.  

Особистісна компетенція – це сукупність компетенцій, які відносяться 

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

людьми, групою і суспільством.  

Соціально-особистісні компетенції – це складне системне утворення, що 

сприяє саморозвитку та самореалізації особистості, її успішної 

життєдіяльності в соціальній взаємодії. Сучасна педагогіка пропонує 

наступні складові соціально-особистісної компетенції:  

1. Персональну, яка розглядається як готовність до постійного 

підвищення рівня знань і як потреба в самопізнанні, саморозвитку, 

самоактуалізації та самокритичності. 

До її складу входять: готовність до самостійної роботи, вміння 

управляти своїм часом, планувати і організовувати діяльність; готовність до 

постійного саморозвитку, вміння вибудовувати стратегії особистого та 

професійного розвитку та навчання.  

2. Комунікативну, яка розглядається як володіння усним і письмовим 

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

співробітництва з іншими членами суспільства, групою.  

У її складі: володіння прийомами спілкування; вміння будувати 

міжособистісні відносини, працювати в групі, конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації і поважати точку зору іншого з даного питання.  

3. Інформаційну, яка розглядається як володіння мультимедійними 

технологіями, розуміння можливостей їх застосування і критичне ставлення 

до інформації, поширюваної ЗМІ.  
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У її складі: вміння самостійно збирати, зберігати, аналізувати і 

передавати інформацію; вільне володіння програмним забезпеченням 

персонального комп‘ютера та офісною технікою.  

Для реалізації цих складових особистісної компетенції викладачі для 

позааудиторної роботи виокремили для себе наступні завдання:  

1. Засвоєння загальнолюдських цінностей та розуміння і сприйняття 

етичних норм поведінки відносно інших людей, (адаптивність, 

комунікабельність, толерантність).  

2. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (сприймати інші 

точки зору, створювати нормальні умови для спілкування).  

3. Прагнення самовдосконалення (здатність вчитися, наполегливість). 

Формування даної компетенції через відокремленні завдання здійснюється в 

процесі вирішення навчальних, практичних і дослідницьких завдань, 

спрямованих на інтеграцію отриманого раніше досвіду та придбання нового в 

процесі спільної діяльності з викладачем та через індивідуальний підхід до 

студентів з використанням інтерактивних методів в позааудиторній роботі. 
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Пігулко Ж.М.,   

викладач спецдисциплін  

 

РОЛЬ ГУРТКОВОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ 

 

Єдиний шлях, що веде до 

знань,- це діяльність. 

           Бернар Шоу.  

 

 Сучасному виробництву потрібні робітники зі знаннями, які б 

допомогли адаптуватися в будь-якій виробничій ситуації конкретного 

підприємства чи організації, а також знати більше, ніж передбачає навчальна 

програма. 

Компетентному фахівцю мають бути властиві принаймні три відмінних 

характеристики, а саме: ефектвність праці, мобільність і гнучкість, постійний 

професійний саморозвиток і самовдосконалення. 

Сучасні роботодавці зацікавлені у фахівців, які: 

-        уміють самостійно розв‘язувати типові і нетипові професійні проблеми 

та завдання; 

-        володіють здатністю до самостійного прийняття професійних рішень; 

-        усвідомлюють особистісну відповідальність за результатами праці; 

-        здатні виробляти конкурентоспроможну продукцію, забезпечуючи 

високу якість послуг відповідно до потреб та уподобань споживача. 
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Невід‘ємною частиною навчально-виховного процесу в коледжі, яка 

розвиває і формує загальнолюдські якості, професійну компетентність, 

поглиблює знання студентів та учнів, задовольняє психологічну потребу у 

спілкуванні і самовизначенні , є гурткова робота. 

Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною низкою 

спеціальних знань і професійних умінь, а й уміти самостійно підвищувати 

свій фаховий рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми 

суспільства та активно включатися в їх вирішення. Основне завдання - 

сформувати майбутнього спеціаліста як висококваліфікованого фахівця, який 

буде постійно поглиблювати свої знання і прагнути до самовдосконалення. 

Це завдання можна реалізувати шляхом роботи студентів у   гуртку «Кухар-

чарівник» .         

Гурткова робота – це традиційна форма навчально-виховного процесу, 

яка дозволяє розкрити інтелектуальний та духовний потенціал молоді. Це 

форма роботи, яка зорієнтована на створення такого середовища, в якому 

студенти не лише опановують професію, але в майбутньому стануть 

гарними, досвідченими спеціалістами, оволодіють знаннями про самоосвіту і 

саморозвиток. А також в повній мірі зможуть використати набуті професійні 

знання на виробництві. 

Гурткова робота розвиває пам‘ять, мислення, допитливість; формує 

навички практичного застосування знань, навички зв‘язно викладати думку; 

створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої 

спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, 

економіки. 

Мета гуртка: 

-розширення і поглиблення бази знань; 

-розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей; 

-формування практичних умінь і навичок. 

Завдання: 

-створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів; 
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-організація змістовного дозвілля студентів; 

-впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання; 

-створення системи роботи з обдарованими студентами; 

-задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до її інтересів і здібностей. 

Предметний  гурток працює при кабінеті і лабораторії.   

По завершенню роботи члени гуртків висвітлюють свою роботу в 

конференціях, випускають збірники та ін. Уже стало традицією щорічно 

проводити у навчальному закладі тиждень циклової комісії. 

Крім аудиторних засідань гуртківці беруть активну участь у  науково-

практичних конференціях і заходах. 

Значний вплив на формування професійних навичок учнів і студентів , 

крім гурткової роботи, відіграє навчальна науково-дослідна робота 

студентів. У навчальному закладі практикуються такі форми навчально-

дослідної роботи: 

-дослідження на лабораторних, практичних заняттях, написання рефератів та 

обговорення їх; 

-написання звітів до лабораторних, практичних робіт, рефератів;   

-виконання творчих проектів, комп‘ютерних презентацій. 

Дипломні проекти, які виконують студенти спеціальності «Галузеве 

машинобудування», являють собою самостійні наукові розробки майбутніх 

спеціалістів, у яких знаходять відображення їх індивідуальні здібності та 

навички практичного застосування отриманих теоретичних знань           

Невід'ємною частиною навчального процессу в позанавчальний час є 

науково-дослідницька робота студентів. Її основна мета полягає у 

практичному закріпленні теоретичних знань студентів, формуванні їхнього 

творчого мислення, придбанні навичок самостійного проведення наукових 

досліджень. З точки зору, позакласна науково-дослідницька робота студентів 

є важливим етапом формування творчих, всебічно розвинених спеціалістів. 

Крім наукових досліджень члени гуртка займаються створенням відео. 
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      У комісії технології харчування працює гурток «Кухар-чарівник»   де 

студенти проявляють свою творчість у кулінарному і кондитерському 

мистецтві. 

      Досвід організації поза аудиторної роботи з навчальних дисциплін 

свідчить, що педагогічні завдання успішно вирішуються лише за органічного 

поєднання навчально-виховної роботи на заняттях з цілеспрямованим 

впливом на студента в поза аудиторний час. 

      Досвід організації позааудиторної роботи з навчальних дисциплін 

свідчить, що педагогічні завдання успішно вирішуються лише за органічного 

поєднання навчально-виховної роботи на заняттях з цілеспрямованим 

впливом на студента в позааудиторний час.   

Ще В.Сухомлинський був переконаний, що «поєднання практичної 

роботи з науково-дослідницькою сприяє розумінню та правильному 

усвідомленню проблеми — а це запорука заглиблення спеціаліста в суть 

справи, у конкретні питання...». 

Розмаїття форм науково-дослідної роботи дає можливість кожному 

студентові знайти заняття до душі. Викладачі приділяють науково-дослідній 

роботі студентів та учнів не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, 

незважаючи на те, що це віднімає багато часу і сил. Адже найбільша 

нагорода для них – це дійсно освічена, всебічно розвинута і вдячна людина, 

що завжди буде пам'ятати уроки, отримані в юності. 

Професійні інтереси учнів формуються в діяльності, пов‘язаній з 

майбутньою професією. 

Професійний інтерес - це спрямованість особистості на успішне 

оволодіння обраною професією в результаті усвідомлення її суспільної і 

особистої значущості. Він виявляється в намірі глибше пізнати свою 

професію, в сумлінному ставленні до оволодіння професійними уміннями і 

навичками, в готовності працювати за обраним фахом. 
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Професійний інтерес може успішно формуватися на основі розвитку 

пізнавального інтересу, чому повинні сприяти форми і  методи професійного 

навчання. 

Вихідними положеннями при формуванні професійних інтересів 

майбутніх робітників у процесі виробничого навчання є: розуміння 

продуктивної праці як фактора, всебічного розвитку їх особистості, 

динамічний зв'язок між рівнем розвитку сучасної техніки і рівнем культурно-

технічної підготовки, розвитком техніки і технології виробництва. 

Розширити професійний кругозір, розвинути і закріпити в учнів інтерес 

до обраної професії, сформувати у них творчі здібності та прагнення до 

професійної самоосвіти – завдання поза навчальної роботи. 

Найефективнішими для розвитку в учнів професійних інтересів є 

предметно-професійні гуртки. 

Гурткова робота стає дедалі популярнішою, складаючи невід‘ємну 

частину освітнього процесу. Його мета – задовольнити потребу й цікавість 

людини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки: загальні 

та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти 

обдарованість. 

Гурток з професії допомагає виховувати любов до творчої праці, 

цікавість до обраної професії, поглиблює загальнонаукові і спеціальні 

знання, розвиває кругозір учнів, виявляє різнобічні творчі здібності, 

дарування, виховує творчу ініціативу. 

Як показує досвід роботи, в предметному гуртку зі спеціальності зайняті 

не всі учні, але ті, які займаються в ньому, краще встигають із спеціальних 

дисциплін і виробничого навчання. 

Гуртки з професії дають широке поле діяльності як для учнів з 

посередньою успішністю, так і для відмінників. Гурткова робота допомагає 

майбутнім робітникам вийти за межі начальних програм відповідно до їхніх 

інтересів. 
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Завдання гуртка – поглиблення набутих на уроках знань, розвиток 

інтересів і здібностей. 

        Освічений фахівець повинен сприймати, класифікувати, впорядковувати 

нову інформацію, швидко реагувати на зміни, спрямовані на формування 

національного виробничого потенціалу. 

Підготовка робітників з високим рівнем кваліфікації, з широкими 

професійними інтересами – запорука подальшого професійного становлення 

майбутніх спеціалістів для підприємств готельно-ресторанної галузі.    

 

  Смоляк Г.В., 

викладач іноземних мов 

 

ГУРТКОВА РОБОТА ЯК  ФОРМА ПОЗААУДИТОРНОЇ 

РОБОТИ ПРИ ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Сучасний стан міжнародних зв‗язків України, вихід її до 

європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну 

мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Як відомо сучасні 

нормативні матеріали орієнтують викладачів на формування у студентів 

здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні. 

Вивчення іноземної мови базується не лише на вивченні граматичного та 

лексичного матеріалу, але й на пізнанні культури країни, мову якої учні та 

студенти вивчають, тому сааме краще досягати данного ефекту за 

допомогою організації різноманітної гурткової роботи, яка пов‗язана з 

мовою. 

Огляд сучасної методичної літератури свідчить, що питання 

організації позааудиторної роботи з іноземної мови було об'єктом 

дослідження у працях багатьох учених. Дослідниками підкреслюються 

різноманітні аспекти та проблеми організації та проведення позааудиторної 

роботи такі як: роль позааудиторної роботи в підвищенні мотивації 

вивчення іноземної мови учнями (Шерстінікіна В. Н.); організація 
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позааудиторної роботи на різних ступенях навчання (Шепелєва В. І., Савіна 

С. Н.); специфіка позааудиторної роботи та її взаємозв‗язок з навчальним 

процесом (Якушина Л. З.). Крім того, були дослідження присвячені 

підготовці викладача до її проведення (Загородня О. О., Карпова В. М.). 

Сьогодні ми повинні навчити наших учнів та студентів використовувати 

іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного 

світу. Ми повинні підготувати їх до спілкування в реальних життєвих 

ситуаціях, навчити здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в 

галузі обраної майбутньої професії. В наш час іноземна мова є не тільки 

важливим засобом спілкування та одержання інформації. Знання мови 

свідчить про рівень освіченості, інтелігентності людини. 

Народне прислів‗я каже: скільки мов ти знаєш, стількиразів ти людина. 

На сьогоднішній день вивчення іноземної мови в вищих навчальних 

закладах стало важливим питанням, якому приділяється все більше уваги. 

Кожний викладач хоче зробити процесс вивчення іноземної мови цікавим 

та захоплюючим. Практичний досвід переконує нас в тому, що одним з 

важливих факторів при вивченні іноземної мови є мотивація, нестаток якої 

викликає певну складність.  

Мотивація є вагомим фактором успішності навчання в цілому, 

зокрема при вивченні іноземної мови. Вона є пусковим механізмом будь-

якої діяльності. Формування мотивації – це не переклад викладачем в 

голови студентів вже готових мотивів та цілей навчання, це насамперед 

створення умов для проявлення внутрішніх бажань до навчання, 

усвідомлення їх самими студентами та подальше само розвинення 

мотиваційної сфери [2].  

Своїм змістом та структурою  заняття має якомога більше мотивувати 

учнів та студентів до вивчення іноземної мови. Але дуже часто елементарна 

підготовка до занять не мотивує учнів та студентів вивчати мову, тому 

викладачеві приходиться вдаватися до певних хитрощів, щоб заохотити їх 

вчитися. У більшості випадків заняття не вистачає для того, щоб повністю 
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поринути в середовище, в культуру країни, мову якої учні та студенти 

вивчають. Для цього ми пропонуємо звернути увагу на такий вид роботи з 

учнями та студентами як гурткова робота [3]. 

За допомогою гурткової роботи можна познайомити учнів та 

студентів з видатними творами музичного, образотворчого, архітектурного 

мистецтва. Досвід показує, що студенти охоче перекладають тексти 

сучасних пісень, беруть участь у конкурсах на переклад пісень та віршів.  

На даний час в нашому коледжі студенти вивчають дві іноземні мови: 

англійську та німецьку. Аби досягти гарних успіхів, викладачі поєднують 

аудиторну роботу з позааудиторною. 

В наш час навчальний заклад повинен всебічно сприяти підвищенню 

мотивації вивчення іноземної мови, що і може здійснюватися, коли 

викладач «виходить» за рамки навчальної програми, надає різноманітну 

цікаву інформацію. Це добре здійснювати у межах позааудиторної роботи, 

організаційною формою якої є гурткова. 

В нашому навчальному закладі існує два гуртка з іноземної мови, а 

саме «Євроклуб» та «Гурток англійської мови», робота яких доповнює один 

одного. Заняття гуртків не регламентовані навчальною програмою. У зв‗язку 

з цим відкриваються необмежені можливості для дослідницької діяльності 

викладача, урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи. Метою 

гуртків є поглиблення та вдосконалення знань, вмінь та навичок у студентів з 

іноземної мови. 

Наше сучасне студентство є дуже креативним та не звикло до 

стандартних підходів у вивченні певного матеріалу, зокрема іноземної мови, 

тому викладачі намагаються надати побільше цікавого матеріалу для 

заохочення учнів та студентів вивчати іноземну мову. В цьому їм допомагає 

позааудиторна робота, оскільки вона дещо відрізняється від загального 

навчального процессу своєю різноманітністю та неординарними видами її 

проведення. У різних видах позааудиторної діяльності викладач має змогу 

використати бажані форми занять та спробувати нові технології та 
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додатковий матеріал, на який не вистачає часу або він не передбачений 

програмою. А отже, для підсилення мотивації студентів не варто забувати 

про зацікавленість студентів у всьому новому, таким чином формуючи 

хорошее підґрунтя для вивчення іноземної мови. 
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ВПЛИВ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 

ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 

 В сучасних умовах зростають вимоги до педагогічної та психологічної 

наук у справі виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на 

складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло 

значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона 

поступово стає активним суб‘єктом соціальної взаємодії. Ще більш 

важливого значення набуває проблема активізації самовиховання студентів, 

адже становлення суспільноактивної та гармонійно-розвиненої особистості 
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великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на 

самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в 

самовизначенні, самореалізації, життєтворчості. 

Крім того на сучасному етапі прискореного соціально-економічного 

розвитку суспільства, що характеризується поступовою й неухильною 

інтеграцією України в європейські політичні, економічні й культурні 

структури, винятково важливого значення набуває підвищення освітнього 

рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей 

діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу.  

Важливою умовою розв'язання цього завдання є необхідність озброєння 

спеціалістів умінням володіти іноземними мовами, здатних до вільного 

професійного спілкування із зарубіжними колегами, які могли б 

користуватися оригінальною літературою, що сприятиме ефективності 

виконання професійних завдань. 

Разом із тим практика й результати досліджень переконують, що рівень 

знань, умінь і навичок з іноземної мови у студентів та випускників 

навчальних закладів недостатній для задоволення зростаючих потреб як 

професійного, так і особистого характеру.  

Зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й 

можливістю їх засвоєння, може бути подоланий, головним чином,  шляхом 

розвитку розумових здібностей студентів. Підвищення ефективності 

навчання можливе лише за умов раціональної організації всього навчального 

процесу. При обмеженні навчального аудиторного  часу, а також з 

урахуванням психологічних особливостей студента виникає необхідність 

навчати студентів самостійно працювати в позааудиторний час. 

Позааудиторна робота з іноземної мови вирішує такі завдання: 

- удосконаленнязнань, навичок і вмінь, набутих на заняттях іноземної 

мови; 

- розширення світогляду студентів; 

- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків; 
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- виховання любові та поваги до людей свогорідного краю та країни, 

мова якої вивчається. 

Основними організаційними принципами позааудиторної роботи з 

іноземної мови є принципи добровільності та масовості, принцип урахування 

розвитку, індивідуальних особливостей та інтересів студентів, принцип 

зв'язку позааудиторної роботи з заняттями. 

Позааудиторна робота базується на володінні студентами навичками та 

вміннями, набутими на уроках іноземної мови, тому дуже важливим є те, 

щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час 

позааудиторного заходу. Водночас позааудиторна робота має позитивно 

впливати на навчальну діяльність студентів з іноземної мови.  

Усі вищеназвані принципи доповнюють один одного і в комплексі 

забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і водночас 

різнобічний вплив на розвиток особистості. 

В методичній літературі та у практиці навчальних закладів традиційно 

розрізняють три форми поза аудиторної роботи: індивідуальні, групові та 

масові. В основу такого розподілу покладена ознака кількісного охоплення 

учасників. 

Індивідуальна позааудиторна робота проводиться з окремими 

студентами, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої 

вивчається, про знаменні дати і події, видатних людей, розучують вірші, 

пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні 

посібники, оформляють стінгазети, альбоми, стенди і т.п. Індивідуальна 

робота може проводитися постійно або епізодично. 

Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і 

відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До 

цієї форми належать  гуртки. Позитивно зарекомендували себе комбіновані 

гуртки, де поєднуються різні види діяльності, наприклад, розучування пісень 

та підготовка інсценівок, позакласне читання і перегляд діафільмів з 
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подальшим обговоренням переглянутого. Заняття в гуртках, як правило, 

проводяться регулярно. 

Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної 

структури. До них відносять такі заходи як вечори художньої самодіяльності, 

фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки тощо. Ці заходи 

проводяться епізодично. 

Різноманітність форм позакласної роботи, пов'язаних з іноземною 

мовою, велика. Нам хотілося б розповісти про декілька з них. 

Конференція як форма організації навчально-виховного процесу 

передбачає присутність в одній аудиторії студентів, які об'єднані однією 

метою — розв'язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Творче 

обговорення та розв'язання обраної проблеми визначають зміст конференції, 

характерною ознакою якої є дискусія, а результатом — осмислення цієї 

проблеми. 

Студентська конференція — це важлива форма навчання, яка сприяє 

формуванню знань, умінь і навичок студентів, їх закріпленню та вдо-

сконаленню, поглибленню і систематизації. Це комплексна форма 

узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності студентів під 

керівництвом викладачів, що здійснюється завдяки спільним зусиллям 

викладача та студентів. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та 

розширення здобутих знань; розвиток і саморозвиток творчих здібностей 

студентів, їхньої активності; створення передумов самовиховання, 

самовдосконалення, самовизначення студентів. 

Домогтися розквіту талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – 

ось що водночас відповідає й фундаментально гуманістичній місії освіти, і 

вимогам справедливості, якими повинна керуватися будь-яка освітня 

політика, а  також правдивими потребами ендогенного розвитку. Проблема 

розвитку  творчості студента набуває в наш час особливого значення. Як 

сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного 

вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, 
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активності та самостійності. І в цьому велику роль відіграє позааудиторна 

робота з студентами.  
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ГУРТКОВА РОБОТА  ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ 

Виховання  так само як і навчання, формування й  розвиток – це складові 

цілісного процесу творення особистості учня. Навчання і виховання учнів 

відбувається в урочний і в позаурочний час. При цьому позаурочна робота 

доповнює і поглиблює процес навчання і виховання. Позаурочна діяльність 

як система організованих і цілеспрямованих занять, які проводяться в 

позаурочний час для розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, 

розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а також 

задоволення їхніх інтересів і забезпечення корисного відпочинку. Я 

погоджуюсь з думкою що позаурочну й позанавчальну роботу можна 

розглядати як найбільш широкі й синонімічні поняття, що охоплюють усі 

види і форми навчально-виховної роботи з учнями поза уроками і за межами 

навчального часу. Гурткову роботу   розглядаємо  як одну з форм організації 

дозвілля учнів, яка організовується і проводиться в позаурочний час при 

тактовному керівництві з боку педагогічного колективу. Вона спрямована на 
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досягнення єдиної дидактико-виховної мети – гармонійного розвитку учнів, 

задоволення їхніх інтересів і запитів, виявлення талановитих і обдарованих 

вихованців, а також створення умов для самоосвіти, самовиховання й 

самореалізації кожного учня. Гурткова робота  розвиває естетичні та художні 

смаки учнів, поглиблює їх знання, розвиває їх творчі здібності, виховує 

почуття краси.  Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує 

учнів. Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на 

уроках, допомагає учням працювати за покликанням. У процесі гурткової 

роботи  педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця , 

допомогти йому самовизначитись. Гурткова робота нерозривно зв'язана з 

навчально-виховним процесом, що здійснюється на уроках і грунтується на 

знаннях і навичках, набутих учнями на заняттях. Характерною особистістю 

гурткової роботи є те, що вона не регламентується обов'язковими 

програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення 

кожної дитини. Щоб гурткова робота мала суспільно-корисне спрямування, 

щоб учням було цікаво працювати потрібно заздалегідь врахувати їх потреби, 

можливості тощо. З цією метою варто провести серед учнів анкетування.       

Питання анкети можуть звучати таким чином: 

1) Якщо у тебе є вільна хвилинка ти любиш… 

2) Тобі найбільш подобається працювати з… 

3) Що ти хотів би зробити із вибраного матеріалу ? 

4) Скільки часу ти приділив би улюбленій справі? 

Така анкета дає  змогу визначити, що найбільше цікавить дітей, який вид 

роботи їм подобається. А це, в свою чергу дає можливість добре спланувати 

роботу, вибрати відповідно тематику, матеріал, тощо. 

Плануючи роботу гуртка на рік керівник гуртка  враховує  умови і 

можливості, в деякій мірі національні традиції в розробці і оформленні 

виробів, від наявного матеріалу. Пояснення нового матеріалу гуртківцям під 

час занять відбувається різноманітними способами. Швидше всього 

інформація подається в ході вступної бесіди з мобілізацією і систематизацією 
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попередньо набутих знань, демонструючи наочні посібники моделі, 

пояснюючи і показуючи прийоми і способи виконання практичних дій чи 

застосування інструментів.   Гурткова робота , яка проводиться при 

будівельній майстерні дає можливість майже на кожному занятті реалізувати 

навчально-виховні завдання: формування творчої особистості, дружніх 

стосунків, відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, 

творчого використання національних традицій. Теоретичні заняття 

чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Теми 

подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми  

розглядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності 

опанування учнями. Наприклад, одна з тем програми гуртка «Техніка 

опоряджень поверхонь сухою штукатуркою».На перших заняттях слід 

приділити значну увагу оволодінню початковими навичками . Повторення 

раніше вивченого матеріалу дасть можливість гуртківцям глибше засвоїти 

програму, стимулювати розвиток пам‘яті, а учням, які щойно прийшли, 

швидше адаптуватися до роботи в гуртку. Учням надавалась можливість 

проявити свої творчі здібності при вивченні кожної теми. Розглядаючи цю 

тему було розглянуті новітні технології по техніці опорядження, нові 

матеріали різних фірм. Як підсумок вивчення цієї теми, учні виконали 

інструкційно-технологічні карти, поповнили матеріальну базу новими 

зразками сучасних матеріалів та опрацювали тести. Основними формами 

оцінювання роботи гуртківців є їхня участь у різних акціях, змаганнях, 

виставках тощо. Як правило, кожен гуртківець готує творчий звіт із 

демонстрацією виробів. Щоб учні краще усвідомили, яке значення в їхньому 

подальшому житті, буде мати навчання в гуртку, на останньому занятті варто 

проводити творчі зустрічі з колишніми учнями. Теми й розподіл годин за 

темами вказано орієнтовно. Керівник гуртка може вносити зміни, 

доповнення, у разі необхідності переставляти порядок тем і доповнювати їх. 

 Керівники всіх гуртків під час занять використовують інтерактивні, 

проектні технології. Вся робота гуртків  будується  за  авторськими  
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програмами.  І  завдяки  злагодженій  роботі керівників гуртків наші учні 

досягають  успіху.  Організовують виставки виробів гуртківців. Завдання 

керівника  – усіма можливими засобами стимулювати творчу активність 

дітей,  адже основне завдання майстра в/н — допомогти дитині розкрити свої 

творчі здібності. Можна сказати, що гурткова робота як один із видів 

позакласної роботи є невід‘ємною складовою в навчально-виховному процесі 

освіти взагалі. 
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

НАВИЧОК НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ 

 

Пріоритетною системою розвитку позакласної освіти та виховання є 

сприяння становленню творчої особистості дитини. У цьому плані особливе 

місце належить гуртковій роботі, де діти працюють за своїми власними 

інтересами. 
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Свобода і можливість вибору улюблених занять у позакласній роботі з 

метою задоволення своїх захоплень впливають на характер самоорганізації 

усієї подальшої життєдіяльності дитини, на її базисну професійну підготовку 

і компетентність, допомагають відшукати власну модель майбутньої 

професійної діяльності, безпомилково «приміряти» її до своїх можливостей, 

свого характеру, в ранньому віці визначати гідне місце в житті, повноцінно 

реалізувати творчі можливості. 

Головна особливість позакласного педагогічного процесу полягає в 

тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей на їх 

дружбі і духовній спільності, на визнанні самоцінності особистості дитини, 

на взаємодопомозі і взаємній зацікавленості у спільному успіхові і результаті 

діяльності. 

Основними завданнями позакласної роботи є: 

- закріплення, поглиблення і застосування на практиці знань, здобутих 

учнями на уроках, розширення їхньогокругозору: 

- розвиток у дітей інтересу до науки, техніки, мистецтва, фізкультури і 

спорту, підготовка їх до виборупрофесії; 

- виявлення  і розвиток  різноманітних індивідуальних творчих здібностей і 

нахилів у дітей; 

-організація культурного відпочинку дітей і цікавих розваг, що допомагають 

зміцнити здоров'я, виховати їх бадьорими, життєрадісними; 

У позакласній роботі не повинно бути ніякого примусового «охоплення» 

дітей тим чи іншим видом роботи. Студент обирає напрям і форму 

позакласних занять за своїм бажанням. Роботу треба організувати так, щоб 

вона для нього була не тільки необхідною, а й цікавою. Підліток найбільше 

прагне до самостійності, до самоствердження.  

Методика позакласної роботи відрізняється від методики звичайних 

уроків, зміст яких визначений програмою. Діапазон можливостей тут 

ширший, різноманітність методів і форм більша. 

У позакласній роботі треба так поставити справу, щоб розумове 
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напруження чергувалось з відпочинком, розвагою. На початку кожної 

роботи, кожного заходу потрібно зацікавити учнів предметом, роботою. 

Надалі на перший план слід висувати вже творчість, ініціативу, вміння 

працювати. 

Коли випускник приходить на виробництво, йому відразу доводиться 

застосовувати свої знання на практиці. Особливого значення набуває вміння 

уявити за кресленням форму предмета, вибрати заготовку, зробити розріз, 

обробити виріб за даними розмірами і проконтролювати правильність його 

виготовлення. Тому потрібно зацікавити учнів кресленням, збудити інтерес 

до занять, показуючи прямий зв'язок між заняттями і майбутньою 

практичною діяльністю.  

Цілком зрозуміло, що зацікавленість кресленням як предметом не 

виникає сама собою, а потребує великої і копіткої роботи. Треба зазначити, 

що сучасне життя, високий рівень техніки зумовлюють зростання 

зацікавленості учнів предметом креслення.  

Основним завданням викладача в позакласній роботі є поглиблення і 

закріплення знань, здобутих учнями на уроках, використання цих знань на 

практиці, розширення насамперед технічного світогляду учнів, розвиток 

таких позитивних рис характеру, як уважність, наполегливість та ін. Треба 

вміти компонувати тематику і форми позакласної роботи так, щоб, 

зацікавивши дітей, залучати їх до творчої праці, дедалі зменшуючи дозу 

цікавості але не виключаючи її зовсім. 

Форм позакласної роботи з креслення існує багато, але всі вони 

взаємопов'язані. 

У практиці склалися такі форми позакласної роботи з креслення: 

1. Групова з учнями. Ця робота проводиться більш-менш систематично 

з нестабільною групою учнів поза програмою. Найчастіше – це актив класу, 

який допомагає вчителеві готувати наочні посібники, матеріал для 

наступних занять. 

2. Гурткова робота. Проводиться звичайно з постійним складом учнів, з 
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чітким розкладом занять, за планом роботи і навіть за певною програмою. 

3. Організація і проведення тематичних екскурсій на заводи, проектні 

організації. 

4. Організація і проведення екскурсій до креслярських 

кабінетів технічного вузу. 

5. Написання доповідей і рефератів (здебільшого з ними виступають 

члени гуртка зкреслення). 

6. Організація виставок кращих учнівських графічнихробіт. 

7. Конструювання, виготовлення, і добір матеріалів для 

електрифікованих вікторин, стендів. 

Треба зазначити, що організовуючи позакласну роботу, важко зацікавити 

учнів самими лише доповідями, рефератами. Діти більше прагнуть до 

трудової діяльності. Так члени конструкторського бюро можуть не тільки 

конструювати і розробляти моделі, макети, а й брати активну участь у 

виготовленні. Важливо тільки, щоб їхні креслення бачили і 

використовували всі учні. Це сприятиме піднесенню авторитету гуртка. 

Особливо це стосується конструювання і виготовлення електрифікованих 

стендів, які, до речі, можуть бути присвячені не тільки креслярській  

тематиці. 
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Корець Л. І.,  

викладач спецдисциплін  

 

НЕТРАДИЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА «АГРОІНЖЕНЕР»  ЯК ОДНА 

ІЗ ФОРМ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ  ПЕДАГОГА ТА ВИХОВАНЦІВ 
 

Швидкий  розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують 

від сучасної освіти підготовки активних, самостійних студентів, які б мали 

високі творчі здібності, знаходили шляхи вирішення проблеми.  

В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як 

форми організації навчальної діяльності студентів, що диктує необхідність 

застосування нетрадиційних форм навчання. 

Нестандартні форми навчання, які забезпечують взаємодію в процесі 

спілкування суб‘єктів навчання в умовах роботи малих груп, міжгрупової 

роботи. Між викладачем і студентом виникає співтворчість. Організовуючи 

взаємодію, учитель керує пізнавальною діяльністю, творчим пошуком 

студента. Життя вчителя - це постійний пошук. Час не стоїть на місці, а отже 

і життя йде в перед, вносячи свої корективи, створюючи нові види рослин та 

тварин, вчителі впроваджують в практику інноваційні технології, звісно, не 

забуваючи проте, що використовували колись.  

Джерелом підвищення ефективності нетрадиційного навчання гурткового 

заняття є самостійна робота, вміле використання наочності, дидактичного 

матеріалу. Модернізацією змісту позакласної гурткової роботи в умовах 

переходу до профільного навчання, що потребує якісних змін в організації 

позакласної роботи, необхідності пошуку нових форм навчання. Залучення 

студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у науково-

практичних заходах, конкурсах, створення умов для творчого зростання в 

процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності 

та кар‘єрного росту. 

Актуальним завданням нетрадиційної гурткової роботи у процесі 

навчання спеціальних технічних дисциплін, які не лише забезпечать студента 
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вагомими знаннями з навчального предмета, а й сприятимуть розвитку 

дослідницьких умінь, активності, самостійності, творчості. 

Науковцями доведено, що саме у студентському віці студенти починають 

формуватись творчі здібності, необхідні для подальшого естетичного 

розвитку, формування духовної культури, вироблення єдності в розумінні 

красивого, доброго, правильного та цілісного сприйняття змісту і форми 

світу [3, 6, 7].  

Свобода і можливість вибору улюблених занять у позакласній гуртковій 

роботі з метою задоволення своїх захоплень впливають на характер 

самоорганізації усієї подальшої життєдіяльності студента, на її базисну 

професійну підготовку і компетентність, допомагають відшукати власну 

модель майбутньої професійної діяльності, безпомилково «приміряти» її до 

своїх можливостей, свого характеру, в ранньому віці визначати гідне місце в 

житті, повноцінно реалізувати творчі можливості. 

Нетрадиційні гурткові заняття відрізняються від звичайних комбінованих 

відсутністю послідовності елементів заняття, передбаченої 

загальноприйнятою типологією занять,  наявністю у їх структурі інших форм 

навчання [ 6, 7].  

Такі гурткові заняття – передусім, творчість, мистецтво керівника гуртка, 

який застосовує власні нетрадиційні форми роботи з гуртківцями, 

використовує індивідуальні, дидактичні матеріали, дедалі більше 

урізноманітнюючи й удосконалюючи їх. Для таких занять характерними є 

інформаційно-пізнавальна система навчання, оволодіння готовими знаннями, 

пошук нових, розкриття внутрішньої сутності явищ через гру, диспут тощо.  

Звісно, нестандартні гурткові заняття незвичайні по задуму, структурі, 

організації, методиці проведення, більше подобаються гуртківцям, ніж 

постійні за структурою і режимом роботи заняття. Особливість 

нетрадиційних гурткових занять полягає в такому структуруванні змісту і 

форми, яке викликало б інтерес в гуртківців, сприяло їх оптимальному 

розвитку і вихованню.  
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Головна особливість позакласної гурткової роботи педагогічного процесу 

полягає в тому, що він будується на взаємній співтворчості педагога і 

студентів й на їх дружбі і духовній спільності, на визнанні самоцінності 

особистості студента, на взаємодопомозі і взаємній зацікавленості у 

спільному успіхові і результаті діяльності. 

Глибоко переконана, що можливість для всебічного розвитку студента у 

позакласні нетрадиційній гуртковій роботі дуже широкі, а здібності й нахили 

студентів – багатогранні. Треба тільки знати і уміти відкривати їхні таланти й 

розвивати їх. В кожному студентові можна розвинути  творця, творця з його 

ще не розкритими здібностями і можливостями. 

Про урок говорять: «провести урок». Це природно і логічно. Так сказати 

про гурткове заняття не можна. Його разом з студентами треба прожити, 

чітко виявляючи свою людську позицію, свою гідність і честь, глибокий 

інтерес до особистості студента, зосередженість на їх духовному світі . [1, 5]. 

Гурткова робота нерозривно зв‘язана з навчально-виховним процесом, що 

здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих 

студентами на заняттях. Характерною особистістю нетрадиційної гурткової 

роботи є те, що вона не регламентується обов‘язковими програмами, а це 

надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожного 

студента.  

Головною метою нетрадиційного заняття позакласної гурткової роботи є: 

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку студентської молоді у вільний від навчання час, підготовка до 

майбутнього життя. 

Важливо розуміти, що науково-дослідна діяльність студентів – процес 

спільної роботи студента і педагога [3]. Щоби досягти високих навчальних 

результатів, залучити студента до пізнання світу потрібна довга копітка 

спільна праця вчителя й студента.  

Слід зазначити, що знання студентів знаходяться у прямій залежності від 

обсягу і систематичності самостійної пізнавальної діяльності. Для того, щоб 
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знання були результатом їхніх власних пошуків, вчителеві необхідно 

організувати ці пошуки й управляти ними. А це, напевно, найголовніше у 

процесі навчання, тому що успіх породжує бажання дізнаватися більше і 

вчитися, впевнено йти до вершин творчості й самоудосконалюватися. 

У позакласному гуртковому нетрадиційному занятті панує невимушене, 

неформальне спілкування. Керівник гуртка на свій розсуд використовує 

форми і засоби діяльності, керуючись психофізіологічними особливостями 

розвитку студента, власним досвідом, традиціями закладу. 

Дослідницькі якості розвиваються при застосуванні практичних методів 

навчання, що передбачають різні види діяльності вихованця і керівника 

гуртка: дослідницькі завдання, лабораторні та практичні роботи, тощо [3, 7]. 

Щоб сформувати творчі здібності, студента необхідно накопичити як 

найбільше вражень про навколишній світ під час виконання різних видів 

діяльності.  

Важливим  завданням діяльності студентського гуртка: зацікавлення 

здібних студентів до наукових досліджень теоретичного і практичного 

напрямів. 

Студенти є учасниками розробки: кодопосібника з дисципліни «Основ 

агрономії»; колекції «Найбільш поширені шкідники і хвороби зернових 

культур»; виготовлення макетів с/г культур, колекції добрив, пестицидів, 

гербіцидів, ґрунтів України, розробки плакатів за темами з дисципліни. 

На гуртку студенти засвоюють наукові основи проблем взаємодії 

суспільства і природи, оволодівають практичними вміннями і навичками з 

оптимізації впливу різних форм діяльності на навколишнє середовище та 

нормами правильної поведінки в природному середовищі. 

Новизна та оригінальність програми полягає в постійному пошуку і 

впровадженні нових ефективних технологій навчання.  

Програмою гуртка «Агроїнженер» передбачено вивчення с/г рослин, 

структуру ґрунту, технології обробітку ґрунту, агрохімії й захист рослин.  
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З метою розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка була 

проведена відкрита дискусія з питання впровадження нетрадиційних культур. 

З метою активного залучення студентів до наукової діяльності на 

засідання гуртка була прочитана лекція на тему «Роль вітамінів у 

життєдіяльності рослин». 

Значне місце в програмі відведено дослідницькій роботі, написанню 

рефератів, розробленню презентації, удосконаленню дидактичних матеріалів, 

відео уроків. 

Сучасні вимоги до спеціалістів агропромислової галузі вимагають 

високого рівня професіоналізму, який полягає не тільки у вмінні випускника 

органічно адаптуватися у виробничий процес, але і бажанні та вмінні 

вдосконалюватися самому та розвивати виробництво. Тобто, комплексний 

підхід до оцінювання роботи студентів у гуртках є важливим для формування 

якостей сучасного фахівця аграрного виробництва. 

Висновки. Педагогічний досвід доводить, що впровадження 

нетрадиційних занять гуртка спеціальних дисциплін дає змогу студентам 

краще опанувати матеріал, продуктивніше працювати, творчо розвиватись. 

Студенти вчаться працювати в команді, відчувати відповідальність за 

доручену справу, порівнювати, аналізувати, систематизувати інформацію, 

робити висновки. У них формується стійкі професійні уміння і навички, 

розвивається потреба у нових знаннях і бажання пізнавати нове, уміти 

грамотно висловлювати свої думки. Тому, впровадження нетрадиційних 

форм навчання сприяє раціональному використанню і навчального часу, 

підвищує продуктивність роботи студентів на уроці, а також розширює 

функції вчителя.  

Критеріями оцінки розробок студентів є: наукова пропрацьованість 

роботи, якість викладу матеріалу й оформлення роботи.  
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ПОЗАКЛАСНА ТА ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

 

 Чому сьогодні перед педагогами постає питання організації 

навчального процесу, позакласної та гурткової роботи зокрема, з точки зору 

компетентнісного підходу? Напевне, тому, що лише «суха» теоретична 

обізнаність не дає можливості сучасній людині в повній мірі реалізувати себе 

у суспільстві. В наш час особливої цінності набувають уміння швидко і 

всебічно аналізувати проблемну ситуацію, використовуючи свої знання, 

знаходити цікаве (нестандартне) рішення проблеми, брати відповідальність за 

прийняття рішення. У набутті різностороннього досвіду і полягає основа 
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компетентнісного підходу в освіті. 

 У системі компетентностей більшість науковців виокремлюють 

ключові, які відносяться до загального змісту освіти, загальнопредметні, що 

відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей, та 

професійні, яких  студент  набуває впродовж вивчення спецпредмета у стінах 

коледжу. 

 Метою сучасної позакласної та гурткової географічної освіти є 

створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, 

культурно-географічними ціннісними орієнтирами; особистості, яка пов`язує 

своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою, 

тобто −  формування компетентної, обізнаної особистості з активною 

громадською позицією. Тому сьогодні позакласна та гурткова робота має бути 

спрямована на досягнення ключових та предметних компетентностей. 

 Користуючись структурою компетентностей за О. Пометун, серед 

ключових компетентностей, що формуються при вивченні географії можна 

зазначити наступні: інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву, соціальну, 

комунікативну, загальнокультурну та компетентність саморозвитку. Серед 

предметних компетентностей слід виділити логічну, картографічну, 

аксіологічну, краєзнавчу та інші. Вони спрямовані на формування в  студентів 

просторового уявлення про земну поверхню, розміщення природних 

ресурсів, населення  та господарства, розвиток умінь усвідомлено 

орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і 

геоекологічних подіях у державі та світі. 

 Працюючи над проблемою «Позакласна та гурткова робота як засіб 

формування професійних навичок», за мету своєї діяльності маю розвиток 

різних груп компетентностей у студентів. 

 Формуючи інформаційну компетентність – використовую завдання, 

пов‘язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків; стимулюю роботу з 

різними джерелами інформації (підручник, довідники, карти, наукові 

журнали, мережа Інтернет); консультую студентів як працювати з 
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підручником, картою, легендою, нагадую плани характеристик географічних 

об‘єктів; формую вміння школярів складати плани, схеми, робити висновки 

та узагальнення, робити рецензії; залучаю до краєзнавчої роботи, 

дослідницької та пошукової діяльності, до місцевої метеостанції. Наші 

студенти щорічні учасники краєзнавчих експедицій. Є серед них і 

дипломанти. Конкурс ― Дотик природи‖ 2019-2020 р. студент групи № 32-ТБ, 

Гладишук О. Робота на тему: Вибір фарб для фарбування вуликів для бджіл. 

 Комунікативна компетентність – провожу нестандартні заняття, які 

передбачають активне спілкування  (конференції, семінари); залучаю 

студентів до створення та захисту індивідуальних та групових проектів; 

використовую на заняттях інтерактивні методи (метод ПРЕС, «мозковий 

штурм», «мікрофон»); заохочую студентів до вживання географічної 

термінології та вивчення географічної номенклатури. Ми провели цілу 

систему бінарних занять з групами учнів-кухарів. 

 Соціальна компетентність – використовую елементи взаємного 

оцінювання та аналізу відповідей; залучаю дітей до проведення 

нестандартних уроків: уроків-подорожей, уроків-телепередач, ігор, 

конференцій; постійно залучаю студентів до природоохоронної, краєзнавчої 

роботи. Вважаю необхідним вивчення  і врахування  життєвого  досвіду, їх 

інтересів. Спільні конференції з працівниками національного парку  

―Припять-Стохід‖ вже стали доброю традицією для нас. 

 Розвиваючи мовленнєву компетентність, використовую завдання: 

надати усну або письмову характеристику об‘єктів, явищ, подій; скласти 

таблицю або схему чи побудувати відповідь на основі схеми, таблиці; 

навчитися висловлювати власну думку, формулювати й захищати власну 

позицію; складати різні типи планів характеристик географічних об‘єктів; 

готувати доповіді, реферати, складати тези, розгорнутий та опорний 

конспекти й будувати відповідь на цій основі. 

 Полікультурна компетентність – під час вивчення країн світу 

використовую на уроках різноманітні матеріали, які свідчать про досягнення 
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культури країн (демонструю фото музеїв, національних костюмів, 

архітектурних пам‘яток, звичаїв); використовую випереджувальні завдання з 

метою створення студентами візитних карток – презентацій країн світу; 

стимулюю студентів до опрацювання питань полікультурного характеру в 

періодиці. Участь студента групи 13-А-Ф Мельничука М. в ХІІІ 

Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції ―Україна від давнини до 

сьогодення‖. Робота на тему: Бабусині обереги.Полісся. 

 Компетентність самоосвіти та саморозвитку – формую і розвиваю 

інтерес до предмету; залучаю  до самостійного опрацювання літератури з 

написанням рефератів та повідомлень; розвиваю уміння працювати з текстом, 

картою; залучаю дітей до самостійного складання структурно – логічних 

схем, таблиць; здійснюю обов‘язковий зворотній зв'язок в процесі самоосвіти 

через проведення бесід, тестів, проектів, презентацій; залучаю студентів 

активно готуватися до участі в олімпіадах. Цьогоріч взяли участь у конкурсі 

―ЕкоТехноУкраїна‖. Робота студента 13-А-Ф Семенюка В. ―Саморобний ківш 

до трактора‖, була визнана кращою. 

 Компетентність продуктивної творчої діяльності – навчаю студентів 

розв‘язувати проблеми, працюючи індивідуально та в  

групах;  заохочую ініціативу; залучаю їх до складання ребусів, віршів, 

реклам; залучаю  до підготовки і проведення предметних тижнів, участі у 

дослідницько-пошуковій діяльності (експедиціях «Історія моєї родини у долі 

України», «Моя Батьківщина - Україна» та інших конкурсах). 

 Картографічна компетентність - навчаю  орієнтуватися у 

географічному просторі; працюю над формуванням вмінь роботи з картами,  

умінь визначати географічне положення об‘єктів, аналізувати розміщення 

природних умов та ресурсів, населення та господарства окремих країн та 

світу; провожу картографічні розминки, групові змагання біля карти. 

 Розвиваючи інтелектуальну та логічну компетентність, допомагаю  

студентам оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-

пізнавальної діяльності, навчаю їх вчитися;  привчаю їх працювати над  
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встановленням  логічних зв'язків,  прослідковувати головну думку; намагаюсь 

якомога  частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; привчаю думати та діяти 

самостійно. 

 На заняттях даю змогу студентам зрозуміти, що кожна людина, знайде 

своє місце сьогодні, якщо навчиться знаходити шляхи, що необхідні для 

реалізації її життєвих планів. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ЗІ СПЕЦДИСЦИПЛІН 

НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ ТА ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, 

розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній 

роботі у позанавчальний час. Таку роботу називають позакласною. 

Завдання позакласної роботи: 

- закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі 

навчання, застосування їх на практиці; 
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-  розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них 

наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти;  

- формування інтересів до різних галузей науки ітехніки, виявлення і 

розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; 

-  організація дозвілля учнів,  поширення виховного впливу на учнів у 

різних напрямах виховання. 

Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, 

який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання. 

Позакласна робота повинна бути логічним продовженням навчально-

виховної роботи, яка здійснюється на уроках. Так, знання з фізики можуть 

бути поглиблені й розширені на тематичному вечорі, а з літератури − під час 

обговорення кінофільму чи спектаклю за літературним твором. 

Гурток є самостійною додатковою організаційною формою освітнього 

процесу. Його мета – задовольняти потребу й цікавість дитини до певного 

виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні 

здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. 

Наукова спрямованість гуртка 

Робота гуртка спрямована на поглиблене вивчення студентами 

конструкції сучасних тракторів і автомобілів, світові тенденції в розвитку 

автомобіле- та тракторобудування. Для професійної майстерності студенти 

повинні орієнтуватись в питаннях сучасних наукових досліджень 

двигунобудування, екологічності, економічності, безпечності використання 

сільськогосподарської техніки та автомобільного парку машин. 

Робота гуртка основана на сумісному розгляді різних джерел 

інформації (технічна та спеціальна література, періодичні видання, internet), 

навчанні і вмінні обробляти та аналізувати отриману інформацію, робити 

правильні висновки для прийняття грамотних технічних рішень на 

виробництві. 

Підготовлені доповіді студенти освітлюють на засіданнях гуртка, після 

чого відбувається обговорення даної теми між учасниками гуртка. 
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Іншою формою занять гуртка є також сумісне розглядання на практиці 

конструкцій вузлів та агрегатів автомобільних та тракторних агрегатів, 

відвідування спеціалізованих виставок досягнень науково-технічного 

прогресу. 

Висновок 

В основу побудови «Позакласної та гурткової   роботи» покладена 

концепція, яка виражає необхідність формування в студента потребу у 

творчій діяльності при організації й проведенні гурткової роботи. При цьому 

набуття студентами теоретичних знань поєднувалося з формуванням 

практичних умінь і навичок розв‘язування методичних проблем у процесі 

проведення занять гуртка. 
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ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПРИ 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК. 

 

      Пріоритетною системою розвитку позакласної освіти та виховання є 

сприяння становленню творчої особистості здобувачів освіти. У цьому плані 

особливе місце належить гуртковій роботі, де учні працюють за своїми 

власними інтересами. 

      Гурткова робота – запорука повноцінного виховання особистості і тому 

має велике майбутнє. 
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        Свобода і можливість вибору улюблених занять у позаурочній роботі з 

метою задоволення своїх захоплень впливають на характер самоорганізації 

усієї подальшої життєдіяльності учня, на її базисну професійну підготовку і 

компетентність, допомагають відшукати власну модель майбутньої 

професійної діяльності, безпомилково «приміряти» її до своїх можливостей, 

свого характеру, в ранньому віці визначати гідне місце в житті, повноцінно 

реалізувати творчі можливості. 

         Головна особливість позакласного педагогічного процесу полягає в 

тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей на їх 

дружбі і духовній спільності, на визнанні самоцінності особистості 

здобувача освіти, на взаємодопомозі і взаємній зацікавленості у спільному 

успіхові і результаті діяльності. 

         В.Сухомлинський був глибоко переконаний, що можливість для 

всебічного розвитку учнів у позакласні години дуже широкі, а здібності й 

нахили – багатогранні. Треба тільки знати і уміти відкривати їхні таланти й 

розвивати їх. В кожному учні він бачив творця, творця з його ще не 

розкритими здібностями і можливостями. 

         Позакласне заняття має інші виміри педагогічних цінностей. Про урок 

говорять: «провести урок». Це природно і логічно. Так сказати про гурткове 

заняття не можна. Його разом з учнями треба прожити, чітко виявляючи 

свою людську позицію, свою гідність і честь, глибокий інтерес до 

особистості здобувача освіти, зосередженість на її духовному світі. 

         Гурткова робота нерозривно зв‘язана з навчально-виховним процесом, 

що здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих 

учнями на заняттях. Характерною особистістю гурткової роботи є те, що 

вона не регламентується обов‘язковими програмами, а це надає їй гнучкості і 

дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини. Головною метою 

позакласної гурткової роботи є: створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської 

молоді у вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя. 



 50 

          Розвиток творчих здібностей учнів, залучення їх до творчої діяльності 

саме у позаурочний час в деякій мірі уберігає школярів від моральної 

деградації. Адже не секрет, що підлітки, які позбавленні можливості 

самовираження, більш схильні до правопорушень. 

        В нашому коледжі створена мережа об‘єднань за інтересами, це гуртки, 

клуби, студії, творчі майстерні, секції. Мають постійний склад та 

користуються великою популярністю серед дітей. 

        Керівники всіх гуртків під час занять використовують інтерактивні, 

проектні технології. Вся робота гуртків  будується  за  авторськими  

програмами.  І  завдяки  злагодженій  роботі керівників гуртків наші діти 

досягають неабияких успіхів.  Організовують виставки виробів гуртківців. 

Керівники об‘єднань за інтересами учнів – майстри в/н, класні керівники 

груп та інші педагоги. Завдання керівників об‘єднань за інтересами учнів –

усіма можливими засобами стимулювати творчу активність дітей,  адже 

основне завдання педагога «сучасного» коледжу — допомогти дитині 

розкрити свої творчі здібності.  

            Результати гурткової роботи та творчі вміння вихованців виявляються 

в ході творчих звітів колективів, загальноколеджних, обласних   виставок, під 

час проведення фестивалів дитячої творчості, конкурсів, персональних 

виставок вихованців тощо.  Результати діяльності учнів в об‘єднаннях за 

інтересами стають надбанням всього колективу, найкращі роботи 

використовуємо в коледжі для наочності. Лише створивши творчу атмосферу 

в учнівському колективі, можна забезпечити розвиток творчої особистості 

учня. Члени гуртків та клубів беруть  участь у різноманітних виставках та 

конкурсах, де посідають  призові місця та отримують подарунки. 

          Можна сказати, що гурткова робота як один із видів позакласної роботи 

є невід‘ємною складовою в навчально-виховному процесі освіти взагалі. 
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ГУРТОК − ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Позаурочна робота - надзвичайно важливий компонент навчального 

процесу, що відбувається за взаємодії розуму, волі, емоцій учнів і вимагає 

чіткої
 
організації. Вона дає широкі можливості для розвитку творчої 

активності особистості, її нахилів, здібностей та інтересів. 

Позаурочна навчальна робота - це цілеспрямована робота, яка 

проводиться в позанавчальний час і має на меті розширити і поглибити 

знання, уміння й навички учнів, розвинути їх індивідуальні здібності та 

нахили, науковий світогляд, задовольнити інтереси та забезпечити 

організоване дозвілля. Позаурочна робота, організована відповідно до 

освітніх і виховних завдань навчального закладу, сприяє піднесенню якості 

засвоєння знань з основ наук і техніки, набуванню учнями трудових умінь і 

навичок, є важливим засобом підготовки учнівської молоді до життя і праці, 

бо розширює загальнонауковий, технічний світогляд учнів. 

Одним із пріоритетних завдань позаурочної роботи у професійно-

технічних  (професійних) навчальних закладах є реалізація на практиці 

особистісно орієнтованого підходу до кожної молодої людини. Важливу роль 

у цьому процесі відіграє гурткова робота, що здійснюється відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців та з 

використанням різних організаційних форм роботи. 

В позаурочній діяльності учні проявляють себе з іншої сторони ніж на 

уроках, вони більш активно включаються в роботу, пропонують нові, творчі 
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підходи до вирішення проблем різного характеру, і найголовніше, вони 

задають цікаві та водночас складні запитання, що не є характерним для 

звичайного процесу навчання. 

Робота гуртка базується на навчальній програмі, яка розрахована для 

училищ, де відбувається підготовка за швейними професіями, і має на меті 

розвивати творчі здібності, уяву, естетичні смаки, повагу та зацікавленість до 

власної роботи. 

В ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» вже не перший рік 

працюють гуртки. Вони працюють за програмами, які інтегрують знання 

учнів з різних галузей. Важливо зазначити, що програма виходить за межі 

навчальної, тому учні знайомляться з предметами більш ґрунтовно, а це дає 

змогу зацікавити учня щодо опанування професійними знаннями. 

Комплектація гуртка: гуртки комплектуються з учнів, що зацікавились 

роботою з різними матеріалами і різними техніками, виявили бажання 

отримати практичні навички по виготовленню та оздобленню виробів. 

Процес навчання в гуртках будується в залежності від рівня підготовленості 

гуртківців, а також мети, яка ставиться перед учнями. 

Після закінчення циклу занять за темою необхідно провести аналіз 

роботи кожного гуртківця. Керівник повинен дати кожному вихованцю 

індивідуальні рекомендації, організувати повторення основних етапів роботи 

над виробом та правил техніки безпеки. Кращі роботи доцільно відзначити 

грамотами та представити на виставку учнівських робіт закладу і області. 

За правильної постановки гурткової роботи значно зростає пізнавальна 

пошукова і творча активність учнів, вищим стає рівень їхнього психолого-

педагогічного розвитку та вихованості. 

Творчі завдання, проблемні завдання, завдання пошукового характеру 

дають учням їжу для розуму, розвитку уяви, спостережливості рис, які 

завжди поруч із творчістю, які сприяють розширенню кругозору. Успіху 

виховання сприяє постійне заохочення викладачем нестандартного, 



 53 

оригінального рішення, доцільного відступу від запропонованої програми, 

тренування вміння бачити спільне в різному та різне в загальних явищах. 

В кінці навчального року учням пропонується розробити певну 

розробку. Ця ідея ще більше підштовхує вихованців гуртка до самостійної 

творчої роботи, підсилює їхній інтерес до гурткових занять, а також сприяє 

поглибленню знань зі спецпредметів.  

Отже, позаурочна робота в професійно-технічних навчальних закладах 

сприяє не тільки задоволенню інтересів і запитів учнівської молоді, розвитку 

її творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та 

спілкування, а й поглибленню професійної спрямованості, оволодінню 

сучасними технологіями, безпосередньо пов'язаними з майбутньою 

професійної діяльністю учнів. Гурткові заняття забезпечать не лише істотне 

підвищення теоретичної та практичної підготовки вихованців, а й сприятиме 

підготовці висококваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку 

праці. 
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ГУРТКОВА РОБОТА – ОДИН ІЗ ВИДІВ ПОЗАКЛАСНОЇ 

РОБОТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Велика увага в коледжі приділяється гуртковій роботі. Фізичні явища 

оточують нас усюди. Все, що бачимо навколо, – автомобілі і літаки, 

залізниця і кораблі, телебачення і автоматика, атомна енергетика і зв‘язок, 
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висотні споруди й мости, механізми і двигуни на фабриках, заводах і в побуті 

– все це працює на основі практичного застосування фізичних законів. 

Для поглиблення знань в галузі природничих наук та усвідомлення тісного 

зв‘язку наукових досліджень з виробничими процесами в нашому коледжі 

для студентів 1-3-х курсів  був створений гурток з фізики, що має 

дослідницько-експериментальний напрямок. Програма гуртка спрямована на 

оволодіння учнями базовими науковими поняттями, розуміння 

фундаментальних закономірностей природи та технічних систем, 

цілеспрямоване формування у студентів єдиної природничо-наукової 

картини світу. Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та 

знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять зі студентами 

різного рівня підготовленості. Програма містить теоретичні і практичні 

заняття. 

Розвиток учнів однієї вікової групи дуже неоднорідний. Не однаковий 

також інтерес учнів до вивчення фізики. Обмеженість часу і 

зарегламентованість форм організації навчання не дають можливості 

врахувати всі індивідуальні особливості учнів. Тому учитель розв'язує всі 

завдання поза межами класу, уроку. Вся ця робота одержала назву 

позаурочної або позакласної. 

 Позаурочна робота порівняно давня форма організації роботи з учнями. 

Її корені ховаються в перших роках ХХ століття, а масового розвитку набула 

лише в середині ХХ століття. 

Установилися різні форми позаурочної роботи. Одна з 

класифікацій здійснюється за мірою охоплення учнів, а саме: 

- індивідуальна; 

- групова; 

        - масова. 

Більш детально класифікація форм позаурочної роботи учнів з фізики 

представлено в таблиці: 
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Усі види позаурочної роботи повинні бути добре організованими і 

узгодженими. Це можливо при використанні передового досвіду вчителів, 

результатів наукових досліджень вчених-методистів. 

Однією з найскладніших і найпоширеніших групових форм організації 

позаурочної роботи є фізичні гуртки. 
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Організації гуртка повинна передувати велика підготовча робота. Суть її 

полягає в тому, що учнів інформують про майбутній гурток, основні напрями 

його роботи. Для цього використовуються не тільки шкільні засоби 

інформації, а й індивідуальні та групові бесіди з учнями. Великий ефект дає 

проблемна організація навчальної роботи з фізики, коли на уроці вчитель 

аналізує ту чи іншу проблему і пропонує знайти її розв'язання на заняттях 

гуртка. 

Фізичні гуртки можуть мати різні спрямування в залежності від 

підготовки і власних уподобань учителя, який вестиме цей гурток, а також 

від початкових інтересів і побажань учнів. 

У залежності від тематики роботи гуртки можуть бути: 

1. Теоретичні (історія фізики, розгляд певних теоретичних питань 

фізики, розв'язування задач). 

2. Фізико-технічні (моделювання, радіотехнічні, авіамодельні і т.п.). 

3. Експериментальні (конструювання фізичних приладів, проведення 

фізичних дослідів і досліджень). 

4. Комплексні (загальнофізичні). 

Після вивчення тематики гуртка і належної агітаційної роботи 

проводиться організаційне засідання, на якому затверджується план 

роботи, обираються керівні органи гуртка (староста, редколегія, завгосп). 

Практика показує, що оптимальною кількістю членів гуртка буде 10-15 

чоловік. Якщо ж запишеться більша кількість, то це не може служити 

причиною для перебору учнів. 

Найбільш поширеними серед масових заходів у позаурочній роботі є 

вечори фізики. Це форма, яка поєднує всі найбільш цікаві форми роботи і має 

велику активізуючу дію на учнів. 

Вечори фізики поділяються на тематичні та цікавої фізики. 

Тематичні вечори присвячуються певній темі програми, або якій-небудь 

проблемі науки фізики. Наприклад, "Механіка в космосі", "Надпровідність в 

техніці", "Проблеми електроніки" і т.п.  



 57 

Вечір цікавої фізики готується заздалегідь. Перш за все складається його 

план. Один з таких планів має такий вигляд: 

1. Вступ і відкриття вечора. 

2. Вибір жюрі. 

3. Цікаві повідомлення. 

4. Цікаві досліди. 

5. Вікторина. 

6. Підведення підсумків і нагородження переможців. 

Як правило, ведучими вечора виступають учні, заздалегідь підготовлені 

вчителем. 

Засоби пропаганди фізики мають декілька видів: 

- фізичні газети; 

- фізичні бюлетні; 

        - вікторини. 

Випуск фізичної газети присвячується певній події: річниці видатного 

вченого, відкриття, вечору фізики, початку вивчення нової теми. Їх 

оформлення і підбір матеріалів здійснюють учні під керівництвом учителя.   

Газета повинна містити цікавий матеріал і бути добре ілюстрованою. 

Фізичний бюлетень випускається частіше, ніж газета. Він доповнює її, 

оскільки містить оперативний матеріал про цікаві події в фізиці на даний час. 

Тому він має менший об'єм і слабкіший зображальний ряд. 

Фізичні вікторини можуть бути як елементом вечора фізики, так і 

самостійним елементом активізації учнів поза уроком. Її зміст складають 

цікаві запитання або короткі задачі з усього курсу фізики або окремих 

розділів. Якщо вікторина проводиться самостійно, то всі її запитання 

пропонуються учням у вигляді великого плакату. Рядом з ним вивішується 

скринька, в яку учні опускають письмові відповіді. За відповідями 

визначаються переможці, які певним чином відзначаються. Якщо ж 

вікторина є складовою частиною вечора, то і запитання, і відповіді на них 
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подаються в усній формі. Відзначення переможців здійснюється в рамках 

вечора. 
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ПОЗАКЛАСНА ТА ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

 

Професійно-технічний навчальний заклад – це життєвий простір 

вихованця; тут він не просто готується до життя, а й живе. Тут відбувається 

його становлення, як майбутнього фахівця своєї галузі. 

Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. Характерною особливістю 

позакласної роботи є те, що вона здійснюється на основі добросовісності: 

кожен учень за власним бажанням вибирає для себе той чи інший вид 

діяльності. 

Позаурочна робота відбувається не тільки поза межами навчального 

закладу, а й безпосередньо у ньому. Класному керівнику або майстру 

необхідно виявити здібності кожного учня та сприяти залученню учнів до 

діяльності різних гуртків, предметних, технічних та інших. 

http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/
http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/
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Члени предметних гуртків беруть участь у масових виховних заходах, 

тематичних вечорах, конкурсах, олімпіад, тижнях і місячниках знань, 

випускають стіннівки та радіогазети, альманахи. Це сприяє поглибленню 

знань і підвищує інтерес до навчальних предметів. 

Технічні гуртки допомагають учням оволодіти певними видами 

практичної діяльності, набути професійних знань та навичок. Майбутнім 

механізаторам без цього не обійтися. 

Предметні, технічні й спортивні гуртки є позаурочними організаційними 

формами навчання, їх завдання – поглиблення набутих на парах знань, 

розвиток  інтересів і здібностей учнів. Організовуючи роботу гуртків, педагог 

не повинен забувати про моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання 

учнів; має дбати про високу організованість і дисципліну під час занять; 

залучати до роботи гуртків якомога більше дітей; забезпечувати їх активність 

і самостійність під час занять. 

Усе, що проводиться в закладі освіти з метою здійснення виховної 

роботти у позаурочний час, у дечких педагогічних джерелах об‘єднується 

одним спільним поняттям – позакласна виховна робота. В інших джерелах 

поряд із позакласною роботою виділяють ще й позаурочну роботу з 

навчальних предметів (предметні гуртки, секції, олімпіади, виставки творчих 

робіт тощо). 

Також позаурочна робота визначається як цілеспрямована виховна 

робота з дітьми, яку організовують викладачі, майстри, вихователі у закладі 

після занять. 

До позаурочної роботи належить робота класних керівників, майстрів і 

всіх інших працівників з учніми та студентами, яка проводиться після занять, 

але не має спеціально вираженого предметного характеру ( не спрямована на 

вивчення якогось одного навчального предмета). Ця робота може 

проводитися у стінах закладу чи за його межами, але організовується й 

проводиться працівниками коледжу. 
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 Особливість позакласної виховної роботи  полягає в добровільній участі 

в ній (учні та студенти обирають профіль занять за інтересами), суспільній 

спрямованості ( зміст діяльності відповідає потребам суспільства, відображає 

досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності, самодіяльності учнів 

(урахуванням бажань дітей, їхніх пропозицій). 

 Розкриття сутності позаурочної  виховної роботи не буде повним, якщо 

не врахувати виведених із практичної виховної діяльності суттєвих 

закономірностей, які одночасно виступають і принципами процесу 

виховання: 

- виховання особистості відбувається тільки у процесі її включення у 

діяльність; 

- виховання неможливе без стимулювання активності особистості, яка 

формується; 

- у процесі виховання необхідно виявити високий гуманізм і повагу до 

дитини у поєднанні з високою вимогливістю; 

- необхідно розкрити перед учнями та студентами перспективу їхнього 

росту, допомагати їм досягати успіху; 

- необхідно виявити й орієнтуватися на позитивні риси учнів; 

- необхідно врахувати вікові та індивідуальні особливості учнів; 

-  виховання має здійснюватися у коледжі і через колектив; 

- у вихованні необхідно прагнути ло єдності зусиль викладачів, майстрів, 

сім'ї та громадськості. 

Класний керівник сприяє спільній діяльності навчального закладу з 

батьками та має на меті розкрити необмежені можливості більш раннього і 

плідного розвитку учнів у позаурочний час, грамотно показати батькам 

методику домашньої педагогічної роботи щодо закріплення особистих 

здібностей та інтересів дітей. 

В цей час відбувається своєрідний  «пік» якісних змін вихованців, коли 

вони природно самостверджуються, замислюються над своїм «завтра». Саме 

в цей відповідальний період все залежить від того, чи можуть батьки разом із 
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рештою виховних інститутів якомога ближче підійти до дитини, щоб повести 

в потрібному напрямку розвиток її внутрішніх сил. 

Список використаної літератури 

1. Александровська Г.Л. Розвиток творчих здібностей учнів у 

позашкільних закладах / Г.Л. Александровська // Освіта впродовж життя: 

Таврійський вісник освіти. – 2014. - № 3 (47) - С.15  

 2. Чорноус В. Творчі здібності особистості: визначення, сутність, 

структура / В. Чорноус // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – 

№ 5. – С. 82‒87. 

3. http://bnrc-kam-pod.at.ua/Pedagogu/Z_DOSVIDY/dosvid_danishhuk.pdf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Зміст 

1. Пігулко Н.З. 

Суть та тенденції позакласної та гурткової роботи……………………………3 

2.  Корх А.С. 

Гурткова робота – запорука професійного зростання здобувачів освіти 

харчового виробництва………………………………………………………….8 

Невірець О.В. 

Тенденції формування компетенцій в позааудиторній роботі. Принципи 

організації позакласної та гурткової роботи з іноземної мови………………11 

4. Пігулко Ж.М. 

Роль гурткової роботи при формуванні професійних компетентностей учнів 

та студентів……………………………………………………………………...18 

5. Смоляк Г.В. 

Гурткова робота як форма поза аудиторної роботи при підвищенні мотивації 

до вивчення іноземної мови……………………………………………………23 

6. Смокович О.П. 

Вплив позааудиторної роботи з іноземної мови на професійну 

компетентність…………………………………………………………………..26 

7. Кух С.М. 

Гурткова робота як засіб реалізації навчально-виховних завдань…………...30 

8. Оласюк Я.В. 

Позакласна робота як засіб формування професійних навичок на уроках 

креслення………………………………………………………………………....33 

9. Корець Л.І. 

Нетраційне заняття гуртка «Агроінженер» як одна із форм творчої співпраці 

педагога та виховання…………………………………………………………...37 

10. Бущук В.Я. 

Позакласна та гурткова робота як засіб формування професійних навичок...42 

11. Деміх І.В. 

Формування професійних навичок зі спецдисциплін на гурткових заняттях та 

позакласній роботі…………………………………………………………….....46 

12. Клявзунік С.А. 

Значення позакласної та гурткової роботи при формуванні професійних 

навичок…………………………………………………………………………...48 

13. Масюк В.П. 

Гурток − форма організації позаурочної роботи здобувачів освіти 

професійно-технічних начальних закладів…………………………………….51 

14. Хомич Н.Л. 

Гурткова робота − один із видів позакласної роботи у навчально-виховному 

процесі…………………………………………………………………………....53 

15. Абрамович А.А. 

Вплив поза аудиторної роботи на формування професійних навиків учнів 

професійно-технічних закладів…………………………………………………58 

 



 63 

 

Позакласна та гурткова робота як засіб формування професійних навичок: 

матеріали доповідей (тез) учасників науково-методичної конференції (11 

лютого 2021 року) / за наук. ред. кан. тех. наук А.В. Хомича, викладача-

методиста Т.П. Герасимик-Чернової / упорядники Т.П. Кузьмич, Н.П. 

Літвинчук. − Любешів, 2021 р. − 63 c 

 


