Звіт
заступника декана педагогічного факультету з виховної роботи
за 2015-2019 рр.
Виховна діяльність педагогічного факультету має плановий та
системний характер і висвітлена у відповідних розділах планів роботи
деканату, випускових кафедр, планах роботи кураторів. Вони мають на меті
формування в контексті модернізації вищої освіти України в умовах
Болонського процесу у студентів громадянської позиції, виховання цілісної
особистості в контексті її самоактуалізації, підвищення ролі студентського
самоврядування і забезпечення якості вищої освіти.
На факультеті працює Рада кураторів, яка розглядає найбільш
актуальні питання навчання та виховання студентів, спрямовує роботу
молодих кураторів, розповсюджує досвід роботи кураторів, які мають
великий досвід виховної роботи (доц. Бондаренко Н. Б., доц. Георгян Н.М.,
доц. Дронова О.О., доц. Кривошея Н. Б., доц. Садова Т. А., ст. викл. Міхєєва
О. І. та ін.).
З кожним роком зростає активність Студентського парламенту,
членами якого є студенти, які виявили високий рівень організаційної
культури, ініціативні, мають лідерські якості, користуються повагою серед
студентів.
Велику роль у виховній роботі факультету відіграють старости, через
яких здійснюється зв’язок зі студентами академічних груп. На засіданнях
старостату розглядаються актуальні питання життя факультету, доводяться
вимоги ректорату, профспілкової організації, анонсуються виховні заходи та
розподіляються обов’язки щодо їхньої підготовки.
П’ять років тому були окреслені змістові та організаційні пріоритети у
виховній роботі, а саме: 1) підсилення національно-патріотичного виховання;
2) професійна спрямованість виховних-позааудиторних заходів; 3) вивчення
та подальше врахування потреб, захоплень, інтересів та здібностей студентів
щодо проведення вільного часу та дозвілля (анкетування, подальше
запрошення студентів до активної діяльності за інтересами згідно результатів
анкетування); 4) встановлення партнерських стосунків з фондами та
громадськими організаціями, співпраця з якими сприяла б підвищенню
соціальної активності студентів; 5) організація пізнавального, розвиваючого
дозвілля силами самих студентів; 6) підготовка і проведення виховних годин
не для однієї академічної групи, а для потоку, зміни чи навіть для студентів
усього факультету.
Результативність зазначених підходів доведена якістю і кількістю
проведених виховних та розважальних заходів.
Упродовж 2015-2019 років на педагогічному факультеті були проведені
такі виховні заходи:
1. Національно-патріотичне виховання: урок державності «Щоб у
серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України» (доц. Трубник
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І. В., доц. Стьопкіна А. С.), урок державності, присвячений історії Євросоюзу
(доц. Трубник І. В., студ. парламент), урок державності «Говоримо про
Україну» (доц. Трубник І. В., ст. викл. Іванчук С. А.); майстер-класи з
виготовлення сувенірів до Дня захисника України (доц. Коношенко Н. А.),
захід до Дня захисника України на тему «УПА. Відповідь нескореного
народу» (доц. Коношенко Н. А.), захід до Дня захисника України на тему
«Українське козацтво» (ст. викл. Іванчук С. А.); участь студентів у Дні
відкритих дверей у військовій частині 3035 (доц. Стьопкіна А. С.);
літературно-музичний захід до Дня української писемності та мови (у
співпраці з працівниками читальної зали), щорічне написання диктанту до
Дня української писемності та мови (доц. Крайнова Л. В., доц. Коношенко
Н. А., ст. викл. Іванчук С. А.); заходи, присвячені «Дню Свободи та Гідності»
(доц. Кахіані Ю. В., доц. Алєко О.А.); виховні години присвячені
вшануванню подвигу учасників Революції гідності (презентація та
колективний перегляд документального фільму «Сильніше ніж зброя» доц. Трубник І. В., доц. Ендеберя І. В.), захід, присвячений Дню пам'яті
жертв голодомору 1932-1933 рр. в Україні (доц. Березка С. В.), заходи,
присвячені Дню Соборності (доц. Стьопкіна А. С., аспірант Вознюк А. А.),
бесіда на тему: «Подвиг небесної сотні» (доц. Коношенко Н. А.); організація
фотовиставки «Донеччина – мій рідний край» (доц. Трубник І. В.,
доц. Стьопкіна А. С.), екскурсії до музею під відкритим небом у с. Прелесне
(ст. викл. Іванчук С. А., доц. Георгян Н. М., доц. Кривошея Н. Б.,
ст. викл. Міхєєва О.І.), екскурсії до краєзнавчого музею (доц. Бондаренко
Н.Б., доц. Трубник І. В., ст. викл. Іванчук С. А.); перегляд вистави
«Розділові» (С. Жадан) та ін.
До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні щорічно організовуються колективні перегляди фільмів,
мітинги та покладання квітів біля Монументу Карнаухову, флеш-моби (у
співпраці з викладачами та студентами факультету фізичного виховання).
До Дня вишиванки виготовлено святковий банер та щорічно
організовується фотографування студентів та викладачів у вишиванках.
Також студенти педагогічного факультету брали участь у міських
заходах: у ході та мітингу, присвяченому Дню народження Т. Шевченка; у
заході, присвяченому 30-річчю Чорнобильської катастрофи, у мітингах До
Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні; відвідували заходи до Дня української писемності та мови у
центральній міській бібліотеці, відвідували мітинг до Дня ушанування
пам'яті воїнів-інтернаціоналістів (доц. Пліско Є. Ю.).
2. Заходи, спрямовані на професійне вдосконалення: заходи,
присвячені професійним святам – День Дошкілля, День працівника
соціальної сфери, День практичного психолога (підготовку цих заходів
очолюють завідуючі випускових кафедр, участь беруть усі викладачі);
педагогічна вітальня «Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в
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сучасному освітньому просторі» (професор Саяпіна С. А., викладачі кафедри
педагогіки вищої школи); участь студентів в університетському семінарі
«Інформаційно комунікаційна підтримка наукових досліджень майбутніх
магістрів та докторів філософії в галузі освіти» (викладачі кафедри
педагогіки вищої школи).
Студенти мали можливість взяти участь у зустрічі з доктором
педагогічних наук, професором Катериною Крутій, у науково-методичному
семінарі, присвяченому презентації програми «Впевнений старт» за участю
професора Н. В. Гавриш, у майстер-класах з психологічного консультування
доктора психол. наук Т. С. Яценко; у Міжнародному семінарі «Діалоги зі
Стейнаром Бріном» м. Святогірськ (доц. Сивопляс Н. В., доц. Кривошея
Н. Б., доц. Калмиков Г. В., доц. Ендеберя І. В.), у семінарі-практикумі «У
пошуках гармонії: самопізнання, самовдосконалення, самодопомога» (зустріч
з Інною Кондратець, кандидат педагогічних наук, Київський педагогічний
університет ім. Б. Грінченка; Олексієм Зарицьким, керівником відділу
психології та розвитку особистості Донецького обласного ІППО); відвідали
ІІІ Регіональний фестиваль психологічних інновацій «Психофест інновацій»
у м. Краматорську (професор Панасенко Е. А., викладачі кафедри практичної
психології), у Науково-практичній конференції «Ковиловий степ»,
м. Краматорськ (доц. Крайнова Л. В, доц. Трубник І. В., ст. викл. Іванчук
С. А.), у зустрічі з практиками ЗДО №60 м. Краматорська (доц. Дронова О.О.,
доц. Георгян Н.М.), участь у Зимових святах на базі ЗДО № 3 м. Слов’янська
(доц. Бондаренко Н. Б.), у тренінгу з розвитку критичного мислення (ст. викл.
Іванчук С. А.), у здійсненні проекту «Наш подарунок Землі» ЗДО №3
м. Краматорськ (доц. Крайнова Л. В.), у семінарі на базі ЗДО № 30
м. Слов’янська та у круглому столі на базі ЗДО №60 м. Краматорська
(доц. Дронова О. О.), у еко-психологічному тренінгу (доц. Трубник І. В.), у
навчальному тренінгу за програмою «Діти і війна. Навчання технікам
зцілення» (установила партнерські зв’язки заступник декана факультету, доц.
Трубник І. В.); прослухати цикл лекцій актуальної тематики у межах
співпраці з громадськими організаціями (установив партнерські зв’язки
декан факультету, доц. Коношенко С. В.); у тематичному бібліографічному
огляді літератури до 140-річчя від дня народження Наталії Дмитрівни
Лубенець (доц. Бондаренко Н. Б., доц. Кривошея Н. Б.), у тематичній зустрічі
з працівниками бібліотеки, присвяченій життю та педагогічній спадщині
С. Русової (доц. Бондаренко Н. Б., доц. Кривошея Н. Б.), у тематичному
заході, присвяченому ювілейній річниці А. С. Макаренка, підготовленому
працівниками бібліотеки (доц. Трубник І. В., доц. Алєко О. А.), у Школі
молодого фахівця на тему «Логіко-математичний розвиток дітей засобами
дидактичних ігор і завдань» на базі ЗДО № 24 (доц. Дронова О. О.,
доц. Алєко О. А.).
Кураторами були проведені: виховна година «Імідж педагога» (доц.
Пліско Є.Ю.); тематичний захід «Підготовка фахівців соціальної сфери у
країнах Європи» до Дня Європи (доц. Трубник І. В., доц. Стьопкіна А. С.),
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тематичний захід «Історія та сучасність соціальної роботи в Японії»
(доц. Трубник І. В., доц. Стьопкіна А. С.); проведення ігрової програми для
вихованців реабілітаційного центру (доц. Коношенко Н. А.); інсценування
казок у ЗДО №№ 1, 11 м. Слов’янська «Муха-цокотуха», «Про півника,
курочку та лисичку» (доц. Алєко О. А.); показ лялькового театру «Як вовк
втратив апетит» на базі ЗСО № 15 м. Слов’янська; інсценізації народних
казок «Ріпка», «Рукавичка» для вихованців ЗДО № 1, присвячений Дню
Дошкілля (доц. Алєко О. А.), вистава за мотивами казки «Мішок яблук» на
базі ЗДО № 1 (доц. Алєко О. А.), вистава за мотивами української народної
казки «Коза-Дереза» на базі ЗДО № 3 (доц. Крайнова Л. В.), тематичний
захід, присвячений ювілейній річниці В. О. Сухомлинського, підготовлений у
тісній співпраці з працівниками читальної зали (доц. Бондаренко Н. Б.).
Нетрадиційні форми підвищення професійної майстерності студентів
застосували: доц. Алєко О. А. – щорічні конкурси педагогічної майстерності;
доц. Бондаренко Н. Б. – педагогічний турнір; доц. Головко М. Б.,
ст. викл. Міхєєва О. І. – лекція-діалог; доц. Кривошея Н. Б. - інтерв’ю «У
гостях у ректора»; арт-проекти «Краса людини», «Взаємостосунки чоловіка
та жінки»; доц. Трубник І. В. – круглий стіл «Актуальні проблеми соціальної
роботи», доц. Аматьєва, асист. Демченко М. О. – групові форми роботи
студентів; доц. Бондаренко Н. Б., доц. Кривошея Н. Б. – ділова гра, доц.
Стьопкіна А. С. – екскурсія до м. Полтави з метою поглиблення знань про
педагогічний досвід А. С. Макаренка шляхом відвідування музею; доц.
Коношенко Н. А., доц. Трубник І. В., доц. Стьопкіна А. С. – екскурсія до м.
Харкова з метою відвідування музею А. С. Макаренка; доц. Проскунін В. М.
– екскурсія до ЦНАПу м. Слов’янська; доц. Трубник І. В., доц. Пліско Є. Ю.
– екскурсія до міського відділу статистики, доц. Дметерко Н. В. – проведення
майстер-класу «Використання психорисунків у роботі практичного
психолога», доц. Сивопляс Н. В., доц. Трубник І. В. – різні види тренінгу.
Студенти факультету залучаються до профорієнтаційної роботи
профорієнтаційні візити до шкіл, педагогічних коледжів, профорієнтаційна
робота під час проведення пробних та основних ЗНО. Участь у проведенні
Днів відкритих дверей.
Викладачі, студенти педагогічного факультету співпрацюють з
закладами
дошкільної
освіти,
школами,
школами-інтернатами,
реабілітаційними центрами міста та району. Спілкуючись з практиками,
студенти набувають важливого досвіду.
3. Формування здорового способу життя
Щорічний піший перехід від корпусу факультету до ландшафтного
парку «Слов’янський курорт», присвячений Дню педфаку, та активний
відпочинок на галявині парку (квести, танцювальні батли, стартини,
спортивні та рухливі ігри, приготування обіду на відкритому вогнищі тощо).
Тематичні кураторські години, присвячені формуванню здорового
способу життя (доц. Ендеберя І. В., доц. Пліско Є Ю.), арт-терапевтичний
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тренінг (доц. Стьопкіна А. С.), миротворчий тренінг «У пошуках миру під
час війни» (доц. Сивопляс Н. В.), профілактичний захід «Скажемо суїциду
«Ні» (доц. Трубник І. В., доц. Стьопкіна А. С.). Проведення заходу на тему:
«Небезпечні ігри в Інтернеті» (доц. Трубник І. В.), проведення заходу,
присвяченому профілактиці ВІЛ та СНІДу за участю представників
громадської організації «Наша допомога» (доц. Березка С. В.).
Участь студентів 1 курсу у «Зустрічі FEST» (День активного
знайомства), який проводився на міському стадіоні. Проведення активних
вихідних на туристичній базі «Буревісник». Участь у Регіональній
конференції «Проблеми туберкульозу та кору на сучасному етапі»
(доц. Стьопкіна А. С.), участь у заході «Репродуктивне здоров’я молоді»
(організатори кафедра валеології), участь у зустрічі з працівниками
ЦСССДМ, представниками відділу ювенальної поліції та громадської
організації «Сприяння» «Ні, насильству!» у межах акції «16 днів проти
насилля» (доц. Коношенко Н. А.).
Членами студентського парламенту було організовано і проведено
танцювальний «стартін» між факультетами на базі спортивного корпусу
(організатор – магістрантка спеціальності «Соціальна педагогіка»
Ботвіннікова К.).
До Всесвітнього Дня здоров’я було проведено фізичну ранкову зарядку
(спільно з факультетом фізичного виховання), проводилися тематичні тижні:
«Тиждень безпеки життєдіяльності», «Тиждень безпеки дорожнього руху».
Змістовними та різноманітними за формами були тижні охорони праці
та безпеки на дорогах (проведення кураторських годин на тему «Безпека на
дорогах» (згідно розкладу), проведення конкурсів: на кращий конспект
виховного заходу для дітей дошкільного віку з ознайомлення з правилами
поведінки на дорогах (на відділенні «Дошкільна освіта»); на кращий
конспект виховного заходу для дітей шкільного віку на тему «Безпека на
дорогах – безпека життя» (на відділеннях «Соціальна педагогіка»,
«Соціальна робота»); карикатур на тему «Як не можна поводитися на
дорогах» з оформленням виставки (на відділенні «Практична психологія»);
проведення практичного заняття «Надання першої допомоги при ДТП»
(студентами – волонтерами товариства «Червоний хрест»).
Студенти взяли участь у міській соціальній акції – «Проти насилля»,
провели захід «Мій улюблений світ – без насильства» (ст.викл. Міхєєва О. І.),
взяли участь у проведенні родинного свята (міський захід), у тренінгу
швейцарського фонду «Безпека при знаходженні мін», проходження курсів з
домедичної допомоги з наданням сертифікатів (за програмою товариства
«Червоний хрест») (студентка спеціальності «Дошкільна освіта» Ганна
Ралітна).
Магістрант спеціальності «Соціальна робота» Галина Супруненко
здійснила акцію «Знай свій статус» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Магістрант спеціальності «Соціальна робота» Марина Беркутова на
базі студентського гуртожитку здійснила дослідження на тему «Соціально5

профілактична робота зі студентською молоддю у гуртожитку» (науковий
керівник - доц. Трубник І. В.). Експериментальна роботу М. Беркутова
здійснювалася за такими напрямами:
- профілактика конфліктів (було проведено тренінг «Конфлікти та
шляхи їх вирішення», розміщено плакат щодо конструктивного розв’язання
конфліктів);
- профілактика тютюнопаління (було проведено акцію «Цукерка – на
цигарку», тренінг з профілактики паління, інформаційний лист);
- профілактика алкоголізму (було проведено тренінг з профілактики
алкогольної залежності студентів та розміщено тематичний плакат);
- профілактика вживання наркотиків (було реалізовано програму «Будь
незалежним», до якої увійшли заняття на такі теми: 1. Здоров’я – запорука
життєвого успіху; 2. Причини та наслідки вживання наркотиків;
3. Формування наркотичної залежності; 4. Прихована сторона наркотиків;
5. Наркотики і закон. Інформаційний плакат відповідного змісту був
розміщений на інформаційному стенді;
- профілактика ВІЛ/СНІДу (було проведено тренінг «Своєчасні знання
про СНІД – основа профілактики», гру на знання ВІЛ/СНІД «Володар
кілець» та поширено інформаційні пам’ятки.
На факультеті постійно ведеться наочна агітація: було підготовлено
бюлетені з інформацією профілактики туберкульозу, з приводу шкоди
куріння, вживання наркотиків та профілактики СНІДу. Дуже цікавою
виявилася фотовиставка, присвячена здоровому способу життя.
4. Етичні та естетичні аспекти виховної роботи:
Проведення заходу, присвяченого привітанню першокурсників, дебюту
першокурсників у різних формах, наприклад, у формі шоу «Інтуїція»
(куратори першокурсників), участь першокурсників в університетському
Дебюті першокурсників, участь команди «Знай наших» у конкурсі пародій
«Велика різниця по-студентські» та «Студентській весні»; щорічна участь у
загальноуніверситетських заходах до Дня закоханих (студентський
парламент); здійснення екскурсій: до м. Соледар (доц. Коношенко Н. А.), до
м. Львова, м. Києва, до м. Полтава (доц. Стьопкіна А. С.), до м. Святогірська
(доц. Алєко О. А., доц. Стьопкіна А. С.), до с. Прелесне (доц. Коношенко
Н. А., доц. Трубник І. В., доц. Ендеберя І. В., доц. Стьопкіна А. С.); до
льодового палацу у м. Дружківка (доц. Алєко О. А.); до м. Харкова з метою
відвідування парку Фельдмана та парку ім. Горького (доц. Алєко О. А.,
доц. Ендеберя І. В., доц. Кахіані Ю. В.), до м. Харкова з відвідуванням екопарку Фельдмана (ст. викл. Іванчук С. А., доц. Березка С. В.), до м. Одеса
(аспірант Вознюк А. А.); до дендропарку у м. Ямпіль (доц. Крайнова Л. В.,
доц. Георгян Н. М., ст. викл. Іванчук С. А.), до сел. Ямпіль (відвідування
дендропарку «Мелодії лісу», еколого-пізнавальної стежки «Лісове намисто»,
Ямпільського лісництва) доц. Алєко О. А., доц. Кахіані Ю. В., до
м. Краматорськ з відвідуванням «Пташиного двору» та міських парків
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(доц. Березка С. В.); круглий стіл «Проблеми сім’ї на сучасному етапі»
(доц. Кривошея Н. Б.), інтерактивна гра «Кохання це…» (доц. Коношенко
Н. А.), бесіда на тему: «Сім’я та обов’язки» (доц. Коношенко Н. А.), захід до
Дня матері (доц. Коношенко Н. А.), до Всесвітнього Дня тварин акція
«Робимо добро» - відвідування притулку для безхатніх тварин (проф. Саяпіна
С. А., доц. Крайнова Л. В., ст. викл. Іванчук С. А., доц. Головко М. Б), квест
до Дня довкілля, оформлення стенд «Ми відповідальні за тих, кого
приручили», інтерактивний плакат «Якщо б тварини говорили»; тематичний
захід «Кельтський новий рік» (доц. Кошелев О. Л.); щорічне оформлення до
Новорічних свят (доц. Дронова О. О., доц. Коношенко Н. А., доц. Одерій
Л. Є.), екскурсія для учнів ЗОШ № 12 з метою ознайомлення з новорічним
оформленням (доц. Одерій Л. Є.), незвичайний концерт (доц. Одерій Л. Є.),
художня виставка (доц. Одерій Л. Є.), зустріч з талановитими людьми
Слов’янська (доц. Одерій Л. Є.), дискусія та виставка, присвячена 140-річчю
з дня народження Казимира Малевича (доц. Дронова О. О.); святкування
Масляної за участі трьох факультетів (педагогічного, фізичного виховання,
початкової, технологічної та професійної освіти); Свято весни, присвячене
Міжнародному жіночому дню (представники чоловічої статі факультету);
Пасхальні свята (оформлення панно, акція «Пасхальне дерево» тощо);
щорічне проведення свята Дня захисту дітей – ігрові програми, конкурс
малюнку на асфальті для дітей викладачів та співробітників університету
(доц. Трубник І. В., доц. Коношенко Н. А.).
Відвідування
виставок
у
краєзнавчому
музеї
художників
В. Радковського, С. Гусака (доц. Бондаренко Н. Б., доц. Кривошея Н. Б., доц.
Трубник І. В., доц. Ендеберя І. В., ст. викл. Зубцов Д. Е., доц. Стьопкіна
А. С., ст. викл. Іванчук С. А.), ХVІІІ Міжнародної фотовиставки «День 2016»
(доц. Пліско Є. Ю.), виставки дитячого малюнка у центральній міській
бібліотеці (доц. Трубник І. В.); проведення фотоконкурсу «Барви літа» (ст.
викл. Іванчук С. А.); перегляд художніх фільмів у кінотеатрі «Сапфір»
(куратори – ст. викл. Зубцов Д. Е., доц. Стьопкіна А. С.); організація та
проведення вернісажу художніх робіт студентів (доц. Одерій Л. Є.), Дня
Землі (доц. Крайнова Л. В.), еко-прогулянки (доц. Трубник І. В.).
Студенти відвідали презентацію книги В. Романька «Слов’янськ
літературний», святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому
дню, концерт заслуженого артиста України, відомого тенора Мустафаєва
Фаїма Мансуровича; концерт української рок- і поп-музики, майстер-клас з
писанкарства, зустріч з лідером групи «Океан Ельзи» Святославом
Вакарчуком.
Щорічно в березні місяці на факультеті проходить вечір-зустріч з
випускниками. Це свято збирає близько 40-50 випускників минулих років.
Такі зустрічі сприяють результативності профорієнтаційної роботи, зв’язку
різних поколінь випускників та студентів.
Спільно з бібліотекою ДДПУ, були проведені тематичні зустрічі –
тематичний бібліографічний огляд літератури до 140-річчя від дня
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народження Наталії Дмитрівни Лубенець (доц. Бондаренко Н. Б.,
доц. Кривошея Н. Б.); тематичні зустрічі, присвячені життю та творчості
Лисенко, Веласкеса (доц. Бондаренко Н. Б., доц. Кривошея Н. Б.). Екскурсія
до бібліотеки з метою ознайомлення з давніми, рідкими виданнями (куратор
Хорольська Т. С.). Оформлення стенду у техніці коміксу (доц. Одерій Л. Є.,
аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роздимаха
Є. А.).
Нетрадиційні форми роботи: проведення квесту для першокурсників
«Знайомтеся, ПЕДФАК!» (доц. Трубник І. В., доц. Стьопкіна А. С. ), година
спілкування першокурсників зі Студентським парламентом факультету з
елементами КВК, осінній бал (студентський парламент), танцювальний
стартін між факультетами (студентський парламент), святкування Хеллоуіна,
конкурс «Хто знизу?», присвячений Дню закоханих, дискотека 80-90-х рр. до
Дня закоханих (ст. викл. Іванчук С. А.), «піратський квест» для
першокурсників, проведення якого очолив Студентський парламент в особі
Яблочанської Емми.
У конкурсах читців студенти факультету неодноразово посідали
призові місця Роман Прийменко, Анастасія Якимчук.
Студенти факультету взяли активну участь у заходах присвячених
ювілею факультету, у проведенні Днів відкритих дверей.
Закінчується навчальний рік Святом Останнього Дзвоника, підготовку
якого очолюють куратори випускних груп.
5. Залучення студентів до волонтерської діяльності, формування
активної життєвої позиції.
На початку навчального року перед членами студентського парламенту
ставиться завдання очолити підготовку та організацію одного
загальнофакультетського заходу. З цим завданням успішно стравилися такі
члени парламенту: Ботвіннікова Карина – танцювальний «стартін» між
факультетами; Чеботнікова Марія – конкурс «Хто знизу?» до Дня закоханих;
Шутько Олександр – проведення тренінгу лідерства з першокурсниками;
Єфімов Олексій, Редько Ксенія – студентське телебачення; Решетняк Сергій
– розробка та захист грантів; Яблочанска Емма – робота зі студентами
молодших курсів, участь у організації Студентської республіки; Шутько
Олександр – тренінгова робота зі студентами молодших курсів; Беркутов
Кирило, Білоусова Катерина – проведення літературних вечорів, Карасьова
Дар’я, Яценко Марина, Решетняк Сергій, Беркутов Кирило – підготовка до
участі у конкурсах «Велика різниця по-студентські», «Студентська весна»,
КВК; Давидова Дар’я – осінній бал та ін.
Формуванню активної життєвої позиції сприяли зустрічі з
представниками товариства «Червоний хрест» (кілька студентів факультету
пройшли відповідну школу і стали волонтерами цього товариства), зустріч з
організаторами та членами платформи «Теплиця» Ганною Авдіянц та
Ганною Ландіною, з представницею Донецького національного технічного
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університету Вікторією Луценко з метою знайомства з бізнес-інкубатором
YEP; зустріч з правоохоронцями міста, з представниками організації, які
займаються грантами; участь у форумі «Жінки за мир», участь у
волонтерських акціях – прибирання території Національного парку «Святі
гори» (доц. Коношенко Н. А.), озеленення території біля корпусу
(асист. Іванчук В. П., доц. Стьопкіна А. С.), участь у прибиранні рекреаційнооздоровчої зони регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт»
разом зі студентами факультету фізичного виховання; участь у прибиранні
території біля корпусу та в аудиторіях; відвідування дітей-переселенців з
подарунками та ігровою програмою у школі-інтернаті №1 м.Слов’янська
(доц. Трубник І. В.), відвідування вихованців реабілітаційного центру
м. Слов’янська (доц. Коношенко Н. А.); проведення акції зі збору макулатури
(доц. Стьопкіна А. С., ст. викл. Іванчук С. А.), проведення акцій зі збору
батарейок (ст. викл. Іванчук С. А.); участь у круглому столі у межах
Національного діалогу на тему: «Соціальна політика в Україні, виклики і
механізми її покращення» (доц. Пліско Є. Ю.),
Студенти факультету взяли участь у дебатному турнірі Донецької обл.
на тему «Корупція» та відвідали Форум організації розвитку громадянського
суспільства у м. Києві.
Студенти факультету також мали можливість пройти тренінг «Активні
громадяни» (тренери – ст. викл. Іванчук С. А., доц. Березка С. В.).
Студенти спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна
педагогіка» здійснили акцію допомоги молоді з особливими потребами –
зібрали в гуртожитку одяг та передали до громадської організації.
На факультеті діє соціальний студентський театр, який готує
постановки соціальної тематики (доц. Стьопкіна А. С.).
А особливо формуванню активної життєвої позиції сприяла участь
студентів факультету у Зимовій Студреспубліці та першій Студреспубліці
(літній) на базі нашого університету.
Викладачі факультету завжди надають приклад активної життєвої
позиції: виступ викладачів на заході, присвяченому Дню працівників освіти,
перемога професора Е.А. Панасенко у конкурсі «Пані викладач», яскрава
участь доц. Співака Я. О. у конкурсі «Містер універ».
6. Залучення студентів до збереження матеріальної бази
факультету. На факультеті створена система роботи, яка спрямована на
формування дбайливого ставлення до державного майна та збереження
матеріальної бази факультету. Усі аудиторії навчального корпусу взяті на
збереження студентськими групами (відповідальні – куратори груп,
старости). В аудиторіях постійно підтримується порядок, чистота; двічі на
рік проводяться генеральні прибирання (осінні та весняні).
Здійснюється прибиранні та робота з благоустрою території,
закріпленої за навчальним корпусом № 2, а саме: прибирання території
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(газони, тротуари); посадка декоративних газонних рослин; побілка дерев,
бордюр; прибирання скверу та Монументу Карнаухова.
Колектив факультету дбайливо ставиться до майна та опікується
подальшим її поліпшенням.
7. Робота факультетської преси. На факультеті активно працює
редакційна колегія Студентського парламенту. Випуск стіннівок відбувається
регулярно відповідно до святкових подій та пам’ятних дат.
Стіннівки мають ґрунтовний зміст та естетичне оздоблення. Здобувачі
вищої освіти мають можливість друкуватися в газеті «Мудрість виховання»,
яка започаткована викладачами факультету.
Триває випуск газет-фотомонтажів за результатами цікавих подій в
житті факультету, наприклад: газета-фотомонтаж за результатами поїздок до
мм. Львова, Києва, Харкова, Соледара та ін.
Упродовж двох років активно працювала студентська стінна газета
(редактор – Кирило Беркутов, в якій висвітлювалися та анонсувалися усі
події на факультеті: День педфаку, День Дошкілля, День соціального
працівника України, День практичного психолога та ін.).
8. Наукова-дослідна та творча діяльність здобувачів ступеня вищої
освіти факультету.
На педагогічному факультеті працює ґрунтовна та потужна база для
науково-дослідної роботи студентів: провідні викладачі випускових кафедр
факультету очолюють роботу студентських наукових гуртків та наукових
груп.
Постійно збільшується кількість опублікованих спільних публікацій
викладачів та студентів. У 2016 році викладачами кафедри практичної
психології започатковано видання збірки наукових праць «Наукові студії», у
якій було опубліковано 59 статей викладачів у співавторстві зі студентами
факультету. У 2017 році вийшов 2-й випуск збірки наукових праць «Наукові
студії» (к-ра практичної психології), у якій було опубліковано 30 статей
викладачів у співавторстві зі студентами факультету). У 2018 році вийшов 3й випуск збірки наукових праць «Наукові студії» (к-ра практичної
психології), у якій було опубліковано 19 статей викладачів у співавторстві зі
студентами факультету). У 2019 році вийшов 4-й випуск збірки наукових
праць «Наукові студії» (к-ра практичної психології), у якій було
опубліковано 16 статей викладачів у співавторстві зі студентами факультету.
У 2017 році вийшла збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції (заочної) 15 березня 2017 р. на тему «Психолого-педагогічний і
соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та
перспективи» (к-ра дошкільної освіти), в якій було опубліковано 14 статей
викладачів випускових кафедр у співавторстві зі студентами.
Матеріали секційного засідання науково-практичної конференції
студентів спеціальності «Соціальна робота» та викладачів кафедри
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соціальної педагогіки та соціальної роботи були у 2018 році оформлені в
окрему збірку, в якій було розміщено 29 публікацій у співавторстві.
Результати перших наукових пошуків студентів оформлюються у
вигляді статей та тез у співавторстві з викладачами випускових кафедр, а
також викладачі і студенти випускних курсів активно друкуються у фахових
виданнях. Так, наприклад, у 2017-2018 навчальному році у фаховому виданні
«Молодий вчений» було опубліковано 19 статей викладачів у співавторстві зі
студентами.
9. Спортивно-масова робота студентів.
Щорічно студенти факультету залучалися до спортивно-оздоровчих
заходів у межах Спартакіади ДДПУ серед навчальних закладів, а також в
обласних змаганнях, які проводилися згідно календаря змагань Спартакіади
Донецької області серед студентської молоді.
Студенти щорічно беруть участь у турнірі з боулінгу.
До Дня здоров’я та Дня фізкультурника студенти беруть учать у
проведенні фізичної зарядки спільно з факультетом фізичного виховання.
10. Виховна робота у гуртожитку. Студенти педагогічного
факультету проживають у гуртожитку № 1 на 2-4 поверхах. Виховну роботу
зі студентами, які проживають у гуртожитку, здійснюють: заступник декана;
куратори та викладачі випускових кафедр.
Робота у гуртожитку проводилася за планом факультету. Основні
напрями: формування здорового способу життя, культура поведінки та
виховання норм співжиття, охорона здоров’я та безпека життєдіяльності,
ознайомлення з рідним краєм засобами музейної педагогіки та формування
основ духовної культури та професіоналізму майбутніх фахівців тощо.
Особливу увагу приділяли контролю за санітарним станом кімнат 2-4
поверхів, роботі чергових, надавали поради, проводили бесіди щодо гігієни
та естетики оформлення кімнат, коридорів гуртожитку.
Викладачі випускових кафедр систематично здійснювали чергування у
гуртожитку, під час якого проводили індивідуальні бесіди та виховні заходи.
Викладачі випускових кафедр систематично здійснювали чергування у
гуртожитку, під час якого проводили індивідуальні бесіди та виховні заходи
(«Масляна» (чаювання з млинцями) (доц. Піддубна Н. Г., ст. викл.
Зубцов Д. Е.); знайомство з Великодніми традиціями (доц. Георгян Н. М.);
психологічні тренінги (доц. Сивопляс Н.В.) та ін.
Заходи систематично висвітлюються, так у:
- 2016 році на сайті університету було висвітлено понад 65 виховних
загально-факультетських та групових заходів;
- 2017 році на сайті університету було висвітлено 52 виховних
загально-факультетських та групових заходів;
- 2018 році на сайті університету було висвітлено 45 виховних
загально-факультетських та групових заходів;
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- 2019 році на сайті університету було висвітлено 35 виховних
загально-факультетських та групових заходів, у групі «Педагогічний
факультет» на Фейсбуці близько 60.
Висновки. Якісний аналіз результатів виховної роботи на
педагогічному факультеті засвідчив її систематичність. Куратори
академічних груп застосовують різноманітні інноваційні форми роботи.
Вважаємо за необхідне посилити роботу з виховання культури спілкування
та самопрезентації студентів у соціальних мережах; роботу стосовно
збереження порядку в кімнатах гуртожитку, аудиторіях, дотримання вимог
до зовнішнього вигляду студентів у процесі відвідування навчальних занять,
заліків, іспитів, виховних та розважальних заходів. Продовжити пошук
шляхів формування здорового способу життя та підсилення наставництва з
боку старшокурсників у роботі зі студентами молодших курсів.
У цілому, запланована виховна робота на педагогічному факультеті
виконана.
Заступник декана
педагогічного факультету ДДПУ

І. В. Трубник

12

