
Інформація 

 про виховні заходи гуманітарного напряму, проведені у КНТІІС 

ОНАХТ у другому семестрі 2019/20н.р. 

 
У коледжі організовано виконання та  проведення виховних заходів 

гуманітарного напряму згідно плану виховної роботи. До початку особливих 

умов, пов’язаних з пандемією короновірусу та оголошення режиму карантину, 

всі заходи проводились плановим порядком. У зв’язку з пандемією і 

карантином  проведення практичних заходів, запланованих на березень, квітень 

і травень, відпрацьовано в режимі он-лайн. 

 

Проведення виставки плакатів до дня народження Т. Шевченко 
9 березня українці святкують День народження Тараса Григоровича 

Шевченка, символу Української держави, поета і прозаїка, художника і 

мислителя. 

Цьогоріч студенти 1-го курсу КНТІІС долучилися до вшанування пам’яті 

Кобзаря та підготували інформаційні стіннівки. Завдяки їхнім старанням ми 

змогли ближче познайомитися з творчою спадщиною митця.  

Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на 

служіння народові,чия душа сповнена високої любові до батьківщини, 

Шевченко по праву займає почесне місце, бо з таким вогнем у душі захищав 

свободу і незалежність вітчизни, честь і гідність народу. Безсмертне ім’я 

великого українського поета і художника Т. Г. Шевченка відоме скрізь як ім’я 

людини, що віддала своє життя боротьбі за свободу українського народу. 

Як відомо, Тарас Шевченко став визнаним класиком української поезії. 

Його збірку «Кобзар», поему «Гайдамаки» та поетичний цикл «Три літа» 

знають у всьому світі. Активна громадянська позиція коштувала йому кар'єри 

успішного митця та власного здоров'я. 

Декілька цікавих фактів: 

 Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. 

 Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр 

кратера Т. Г. Шевченко – 137 кілометрів. 

 1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до 

Китаю. Більшість — 1256 - розташовані на території України, майже півтори 

сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на 

честь Тараса Шевченка. 

Отже, Шевченко став одним із символів української нації. Його образ 

широко використовується патріотичними силами і сьогодні. 

 
 

  



28 квітня відбулась онлайн виховний захід з іноземної мови на 

тему «Життя і творчість В. Шекспіра». 

Студенти першого та другого  курсів  Матвійчук С. (19-1), Слюсаренко Д. 

(19-1),  Розгон М. (19-5),  Лейдікер  М. (241-1), Бабієнко Т. (241-1), Древинська 

О. (241-1), Мірза I. (241-1), Мухаметдінова О. (241-2) взяли активну участь у 

заході. 

Завдяки таким  проектам наші студенти долучаються до культури 

іноземної мови, розвивають свої комунікативні навички, артистичні здібності 

та вміння працювати в групі. Знайомство з поетичними і драматичними 

роботами великого драматурга В. Шекспіра сприяє вихованню почуття 

прекрасного, пробуджує інтерес до літератури, а також розвиває естетичний 

смак. 

 
 

Флешмоб до Дня вишиванки у коледжі 
Вітаємо всіх з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої 

української культури – з Днем вишиванки! 

День вишиванки. Це великий день, 

Бо люди згадують сім’ю, родину. 

Як шила мати і вела пісень, 

Сорочку гарну вишивала сину. 

Лягав собі узор на полотні, 

А мати шила і думки вплітала. 

Так долю вишивала день при дні, 

Щоб добра доля сина не минала. 

Так повелося, що завжди, коли нам добре та гарно, ми вдягаємо те, що для 

нас більше, ніж просто одяг, - наші вишиванки. У них дівчата і жінки ще 

вродливіші, чоловіки - особливо мужні та стильні, діти - ніби янголята у 

чудових рукотворних шатах. 

Вишиванку творять з любов'ю, вкладаючи у кожен візерунок певний 

смисл, щирі думки і душу. 

Вишита сорочка - свого роду оберіг, символ здоров’я, добробуту та краси, 

щасливої долі й родової пам'яті, любові та святковості. Коли говорять, що 

людина народилася в сорочці, мають на увазі, що це - щаслива людина.   

У Всесвітній день вишиванки Світовий конгрес українців (СКУ) запрошує 

українців з усього світу долучитися до флешмобу «Які ж ми гарні в нашій 

вишиванці!». Викладачі коледжу, їхні родини, студенти, їх батьки з радістю  

підтримують дану пропозицію. 

"Вражаємо світ красою і розмаїттям українських вишиванок! Долучайтесь 

до флешмобу СКУ!» 



 
 

Історія у живопису. Картини розповідають 
За словами  художника В. Сурикова для того "щоб вдихнути повітря 

минулого, потрібно досить довго і уважно дивитися на історичне полотно, 

виконане хорошим художником". Це твердження видається справедливим ще й 

тому, що роботи майстрів будь-якого жанру неминуче несуть на собі відбиток 

свого часу. 

Побутова сцена, портрет, пейзаж стають по суті своїй картиною, яка 

відтворює історію. Сюжет, риси обличчя, костюми, побутові деталі — все це 

переносить нас до конкретного історичного періоду. Історичні картини не 

тільки розкривають образи минулого, а й спонукають до нових питань, 

пошуків, тим самим збагачуючи наше історичне знання. 

Онлайн-конференція “Історія у живопису. Картини розповідають” зібрала 

студентів перших курсів 12.05 для віртуальної екскурсії. І наші онлайн — 

екскурсоводи (студенти гр.19-1 та 19-9) нагадали події, які вивчали у перших 

семестрах. 

Катя Очеретнюк розповіла про взяття фортеці Хаджибей та запросила до 

Одеського історико-краєзнавчого музею, де й знаходиться картина П. Пархета. 

Чи дійсно був лист до турецького султана, що було в тому листі, кого 

намалював І.Репін у своїх “Запорожцях” пояснила Злата Кушнір.  Загадку двох 

картин, на яких В. Тропінін ймовірно намалював народного месника У. 

Кармалюка, намагалася розкрити Яна Міхайлова. Яскравий та неоднозначний 

образ княгині Ольги намалювала Світлана Матвійчук, продемонструвавши цілу 

експозицію з зображенням Ольги на картинах, фресках, мініатюрах літопису. 

Красу природи, волю та економіку поєднала Мілена Атрохова, розповідаючи 

про чумацтво і картини українського живописця Васильківського. Про важку 

долю кріпаків ми знаємо не лише з літератури. Картину “Продаж кріпаків з 

аукціону” К. Лебедєва прокоментувала Надя Карамаврова. 

Розповіді були цікаві й інформативні. Дійсно, карантин — не канікули! І 

саме зараз є можливості віртуально подорожувати світом й навідатися до 

картинних галерей і музеїв , поповнити свої знання, збагатити свої почуття.  
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Студентська науково-практична онлайн конференція до 

Міжнародного дня клімату 

Група студентів 17-1ек під керівництвом Котіц Н.М. підготували 

конференцію, яку приурочено до свята. 

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Впровадження цього 

неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів 

захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і 

майбутніх поколінь. 

Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять 

перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в 

атмосферному шарі, парниковий ефект, вирубка лісів, природні катаклізми, 

зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як 

наслідок, чинить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку 

людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому 

розвитку держав. 

Завдяки таким святам і конференцій ми допомагаємо людям звернути 

увагу на всесвітні екологічні проблеми. 

Єкологічні проблеми.Вирубка лісів 

Глобальне потепління клімату 

Руйнування озонового шару 

 

 

Виховний захід про роль волонтерства 

Дуже цікава виховна година про волонтерство була проведена О.В. 

Чумаченко, куратором групи 19-2, 21 травня 2020р.. Урок був проведений 

віддалено, але студенти були активні та добре підготовлені. Вони 

продемонстрували глибокі знання і зацікавленість волонтерським рухом в 

Україні та за кордоном. Студенти підтвердили багатьма  переконливими 

фактами та прикладами,  що волонтерство  робить   значний внесок в економіку 

по всьому світу. Кожен студент висловив свою думку щодо волонтерства і  

підтвердив, що студенти коледжу мають приймати участь в волонтерському 

русі.  

Студенти групи  впевнені, що така робота  дасть їм можливість  зробити 

особистий внесок  у  вирішення соціальних проблем нашого міста. На жаль, у 

наші дні таких проблем і  незаможних людей, які потребують допомоги,  

багато, але мало хто опікується ними.  Активність студентів має проявлятися у 

волонтерстві або в участі в різних політичних або соціальних проектах. 
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Студенти надіються, що їх приклад привабить більш широкі верстви населення, 

а особливо молодих людей, до волонтерства. 

Позакласний захід з англійської мови по темі «Волонтери» 

Волонтерство в Україні. Історія волонтерства в Україні 

 

 

90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української письменниці-шістдесятниці, поетеси 

У зв’язку з карантином та переходом на дистанційну форму навчання, 1 

червня 2020 року 0 8.30 викладач української мови та літератури Юрченко О.Б. 

та студенти груп 19-6 та 19-4  провели online літературно – виховний захід 

присвячений ювілею української письменниці Ліни Костенко, використовуючи 

сервіс для проведення online конференцій Zoom, електронну пошту та 

мобільний додаток Viber. 

Змири гординю, приклони коліна,Торкнись душею їхньої строки,Чурай 

Маруся, Леся, горда Ліна –Богині слова і святі жінки… 

Такими рядками розпочалося online літературне  знайомство з талановитою 

поетесою – Ліною Костенко. Кажуть, що талант, якщо він є — то проявляється 

в усьому. Це ж можна сказати і про геніальність поетеси, нашої сучасниці. 

Студенти груп підговували літературні газети, вірші, ознайомились з 

історичним романом у віршах «Маруся Чурай». Окремо зазначили твори, які 

виносяться на ЗНО.  

На oline захід були запрошені: керівник освітньо-координаційного центру 

Повної загальної середньої освіти Бондаренко О.С., голова циклової комісії 

Мов та літератур Грубіна О.П. 
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Виховний захід «Нумерологія» 
09 червня, викладачем Нужною Н.В.,  був проведений виховний захід зі 

студентами других курсів за темою «Нумерологія», який присвячений вченню 

Піфагора.  

Студенти підготували доповіді, у яких  розповідається біографія 

засновника вчення, його зміст  і застосування в сучасному житті. З найкращими 

та найцікавішими доповідями виступили Кравченко Д.(18-172), Баклан О. (17-

1А), Демидов І. (17-1А), Ніколайчук В. (17-1А), Кузмяк І. (17-1А), Смирнов 

К. (17-1А), Погребной О. (17-1А). 

 

 

 
 

 

 

Заступник директора з НВР та СЗ     Інна СТАНЧЕВА 


