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Художньо-естетичне  виховання сучасної
студентської  молоді  коледжу.

    
       Особливої гостроти питання естетичного виховання студентської  молоді
набирає  сьогодні,  коли  йде зміна  пріоритетів,  ціннісних  орієнтацій,  а  також
спостерігається  втрата  й  занепад  національних  традицій,  національної
культури. Тому одним із завдань культурно-освітньої роботи – це формування й
розвиток  естетичної  сфери  студентів,  передусім  естетичних  почуттів,
пов’язаних  із  сприйняттям   прекрасного,  естетичних  суджень,  естетичних
оцінок,  що  в  комплексі  формують  естетичні  смаки,  розвивають   художньо
творчі здібності й обдарованість.
      Колектив художньої самодіяльності – це творче об'єднання аматорів 
одного з видів мистецтва, що працює на добровільних громадських засадах при
коледжі.
     Участь  у  самодіяльному  колективі  розвиває  почуття  відповідальності.
Студент  прагне  якісно  виконувати  відсутні  завдання,  не  підводити  інших
учасників і керівників колективу. Добровільне, без будь-якого примусу, 
відвідування занять  і  участь  у концертах (фестивалях,  конкурсах,  виставках)
сприяє  піднесенню  рівня  самодисципліни.   Практику  роботи  з  колективом
художньої  самодіяльності,  в  нашому  навчальному  закладі  підкреслює,  що
важливим чинником у роботі з самодіяльним студентським колективом є добір
репертуару,  який  несе  в  органічному  поєднанні  художньо-виконавську  і
виховну  діяльність.
     Естетична  культура  майбутнього  фахівця  є  невід’ємною  складовою
частиною його гармонійного розвитку. На формування такої особистості має
спрямовуватись  весь  навчально-виховний  комплекс  навчального  закладу,
органічною частиною якого є естетичне виховання студентів.

Назва заходів Термін
проведення

Місце  проведення

1 “Посвяти в студенти ” - свято 
першокурсників. 

03.09.18 Актова зала

2 Прийняти участь в проведенні 
спартакіади Миколаївської Обл. 
Споживспілки на базі коледжу, 
забезпечити відео матеріал, та 
музичний супровід.

13.09.18 Актова зала
Спортивна зала
Майданчик коледжу

3 Прийняти участь в загальноміському 
заході присвяченому міжнародному 
дню спорту  (флешмоб)

20.09.18 Манганаріївський
Сквер «Серце міста»
вул. Інженерна, 1

4 Організувати та провести конкурс-
огляд художньої самодіяльності 
присвячений “Дню здоров’я”

07.09.18     Актова зала



5 “День міста”- екскурсії містом 21.09.18 Вулиця Соборна
6 Організувати та провести тематичний 

захід з метою вшанування пам'яті 
мільйонів військових, полеглих у боях
під час світової війни, та мирних 
жителів багатьох країн і 
національностей « Пам’ять живе в 
наших серцях…»

24.09.18 Актова зала

7 Організувати та провести 
концертно-розважальну програму до
свята “ День працівника освіти”

05.09.18       Актова зала

8

 

Надати допомогу циклової комісії 
юридичних дисциплін в організації та 
проведенні концертної програми до  “ 
Дня юриста ”.

08.10.18 Актова зала

9 Допомогти студентам та викладачу 
англійської мови підготувати та 
провести свято « Halloween »      

      30.10.18       Актова зала

10 “ Міжнародний день студента”- 
організувати та провести концертно-
розважальну програму для студентів 
коледжу (КВК)

      16.11.12 Актова зала

11 Надати допомогу у організації та 
проведенні конкурсно-розважальної 
програми “ Козацькі розваги ”

 03.12.18 Актова зала

12 Провести конкурс-огляд номерів 
художньої самодіяльності, серед 
студентів коледжу, присвячений 
зимовим святам.

10.12.18 Актова зала

13  Організувати та провести святкову  
програму “ Зимові свята ” зі звичаями 
та обрядами:
- для студентів;
- для співробітників;
- для дітей співробітників.

17.12.18 Дитячий садок 

14 Організувати підготовку та 
проведення казкової програми до 
заходу “ День Святого Миколая ” для 
дитячого садку.

19.12.18 Актова зала

15  “Випускник — 2019” підготувати та 
провести святкове вручення дипломів 
з концертними номерами для 
студентів коледжу денного та 
заочного відділення.

      Лютий Актова зала



16 Організувати та провести рекламно-
розважальну програму до заходу  
“День відкритих дверей ”

     Жовтень
     Листопад
     Лютий
     Березень
     Квітень
     Травень 

Актова зала

17 Організувати та провести святковий 
концерт - 8 Березня на тему
“Свято «Весни та Мами»”

07.03.18 Актова зала
       

18 “Міс коледж 2019” - підготувати та 
провести конкурсно-розважальну 
програму для студентів коледжу.

25.03.18 Актова зала

19 Надати допомогу у організації 
проведення дня гумору та сміху

01.04.18 По групах

20 Підготувати та провести 
театралізовану програму до “ Дня 
Перемоги у другій світовій війні ”;
- для ветеранів викладачів;
- студентів;
- прийняти участь у благодійних 
  виступах з програмою для 
  ветеранів міста.

Травень Актова зала
       

21 «День Коледжу 2019» - провести 
урочисті збори з нагоди дня 
народження коледжу 

Червень Актова зала

22 “Випускник — 2019” підготувати та 
провести святкове вручення дипломів 
з концертними номерами для 
студентів коледжу денного та 
заочного відділення.

Червень Актова зала

23 Надати допомогу у проведенні тижня 
за спеціальністю:

- фінанси, 
- банківська справа та 

страхування 
(Концерти, конкурсно-розважальні 
програми, тощо...)

Протягом року Актова зала,
        Аудиторії

24 Надати допомогу у проведенні тижня 
за спеціальністю циклової комісії “ 
Харчові технології ”

Протягом року Актова зала
        Аудиторії

25 Надавати допомогу у проведенні 
тижня за спеціальністю:  

- підприємництво, 
- торгівля та біржова діяльність  .
-

Протягом року Актова зала



26 Прийняти участь в організації та 
проведенні тижня соціально - 
гуманітарних дисциплін.

Протягом року Актова зала,
        Аудиторії

27 Приймати участь в загальноміських, 
обласних та всеукраїнських 
фестивалях, конкурсах, концертах 
тощо...

Протягом року

28 Надавати допомогу в організації та 
проведенні кураторських годин.

 Протягом року Актова зала
        Аудиторії

29 Надавати допомогу в організації та 
проведенні різноманітних заходах
Миколаївської Обл. Споживспілки .

Протягом року

30 Надавати допомогу в організації та 
проведенні різноманітних заходах у 
гуртожитку коледжу.

Протягом року Гуртожиток

    

Керівник художній Т.Ю. Череднікова


