Учасники гуртків «Поліглот», «Літературно – театральна вітальня» не тільки удосконалюють
свої знання, уміння, навички з відповідних предметів, але із користю проводять дозвілля. Це
створює сприятливі умови для розвитку творчої уяви, польоту фантазії, розвитку культури мови
та мовлення, здатність вільно та нестандартно мислити, проявляти себе у творчості. Студенти – члени гуртків
гуманітарного напряму є активом всіх позааудиторних заходів.
«ПОЛІГЛОТ»
керівники Дубинка В.Б., Ковальчук І.О.

ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНА ВІТАЛЬНЯ
керівники Кирпенко Н.І., Шепель Н.О.

Оздоровчий гурток з фізичної культури
Мета та завдання спрямовані на:
Формування у студентів навичок здорового способу життя;.
Збільшення рухової активності;.
Активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
Залучення до систематичних занять фізкультурою і спортом

"Футбол" (керівник Алєнін В.І.); "Баскетбол" (керівник Алєнін В.І.);
"Атлетична гімнастика"(керівник Сіянко С.М.); "Волейбол" (керівник Сіянко С.М.)

Команда з волейболу

Команда з футболу

Легка та важка атлетика

Змагання викладачі - студенти

Команда з баскетболу

ПРИРОДНИЧИЙ ГУРТОК «ДОСЛІДНИК»
МЕТА ГУРТКА: сприяння розвитку творчого потенціалу студентів; формування інтересу до поглибленого вивчення природничих
наук; навчання пошуково-дослідницькій діяльності; сприяння розкриттю науково-дослідного потенціалу членів гуртка.

Керівники: Лушня Н.В. – викладач біології, Сальникова О.Л. – викладач хімії

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА

Індивідуальна
та
групова
науководослідницька робота:
члени
гуртка
–
студенти II курсу
виконують науководослідницьку роботу
на одну із вибраних
тем, а студенти І курсу
– міні-дослідження в
рамках
групового
дослідниць-кого
проекту за наведеними
напрямками
роботи
творчих груп.

Підготовка і проведенняпозааудиторних заходів пізнавального характеру:
гуртківці готують під
керівництвом
викладачів хімії та
біології для студентів
I-II курсів інтегровані
заходи з використанням міні-досліджень в
рамках
групових
творчих
проектів,
використовуючи
елементи
інтелектуальних ігор,
тренінгів,рішення
задач дослідницького
характеру з застосуванням інформаційних
технологій,
мінідискусій та інших

Презентація повідомлень, доповідей, мінідосліджень:
члени
гуртка – студенти I-II
курсів виступають з
повідомленнями,
доповідями з проблем,
які вони вивчають, мініпроектами
на аудиторних заняттях, а також
на засіданнях гуртка,
технікумівських
студентських
конференціях, на позааудиторних заходах.

Участь в міжнародних,
Всеукраїнських,
обласних,
міських,
технікумівських
конференціях:
творчі
дослідницькі
роботи
представляються
студентами II курсу на
засіданнях
гуртка
та
можуть
бути
рекомендовані до участі в
конференціях
різних
рівнів.

Участь
у
технікумівських та міських
предметних олімпіадах
з хімії, біології: всі
гуртківці
приймають
участь
у
технікумівському етапі олімпіад
з хімії та біології, а
студенти, які зайняли I
та
II
місце
після
проходження
індивідуальних тренінгів з
керівниками
гуртка
приймають участь в
міському етапі олімпіад.

Підготовка і проведення заходів під час
тижнів
предметноциклової
комісії
математичних
та
природничих
дисциплін: студентигуртківці
підбирають
цікаві наукові факти з
хімії та біології за
допомогою
Internetресурсу, проводять усні
наукові
журнали,
виставки
постерів,
диспути,
конкурси,
круглі столи та інші
заходи.

керівник
Мірошніченко В.П.
Завдання історичного гуртка:
 не дублюючи навчальну програму, логічно доповнити її, розширюючи і поглиблюючи
знання з історії України;
 створити умови для розкриття потенціалу здібних студентів, які мають нахил до творчої
роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю;
 залучити та зацікавити студентську молодь перспективою досліджень рідного краю;
 привернути увагу до проблеми малої історії, збереження пам’яток історії та культури, навчити цінувати історичні традиції
свого народу;
 виховувати повагу до власної історії, любов до рідного краю;
 навчити орієнтуватись у загальноісторичних процесах.

Найбільш масовою формою науково-технічної творчості є професійні гуртки, де яскраво виражена
наступність навчальних і позанавчальних форм. У професійних гуртках студенти опановують різноманітні види
діяльності, що сприяють формуванню пізнавальних інтересів, початкових умінь та навичок творчої роботи.

«Автоматник»
Керівник Воронова І.І.

«Будівельник»

«Економіст»

Керівники Матвєєнко О.Б., Вернигора В.І.,
Масалов С.М

керівники Коміссарова І.В.,
Мельничук Н.В., Федько А.В.

Найбільш масовою формою науково-технічної творчості є професійні гуртки, де яскраво виражена
наступність навчальних і позанавчальних форм. У професійних гуртках студенти опановують різноманітні види
діяльності, що сприяють формуванню пізнавальних інтересів, початкових умінь та навичок творчої роботи.

«Енергетик»

«Теплотехнік»

«Цікаве програмування»

Керівник Асаул В.М.,

Керівники
Корендо М.В., Носов В.А.

Керівники
Боюн Н.О., Литовченко А.А.

