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Одним із пріоритетних направлень навчально-виховного процесу нашого 

навчального закладу є активна робота педагогічного колективу з обдарованою та 

талановитою молоддю. Однак, для залучення сучасної учнівської молоді до 

гурткової роботи викладачам, майстрам виробничого навчання та й адміністрації 

закладу в цілому, необхідно докласти чимало зусиль і часу. Добре організована 

робота гуртків, спортивних секцій та майстерність керівників дають плоди у 

вигляді успіхів своїх підопічних. У позаурочний час учні училища мають змогу 

зайнятися улюбленою справою у колі однодумців. Це одна з кращих 

можливостей для саморозвитку та вдосконалення своїх професійних вмінь та 

технічних навичок. Саме тут учні реалізують свій творчий потенціал, мають 

можливість проявити свою винятковість, індивідуальність, фантазію. 

Розвитку творчих здібностей учнів в позаурочний час сприяють гуртки та 

секції, що працюють в училищі.  

 

 

 

1. Гурток художньої творчості 

«Оформлення та декорування 

вітрин», в рамках якого учні, що 

здобувають професію продавців, 

мають змогу відпрацьовувати на 

практиці навики оздоблення торгових 

вітрин, а також беруть участь у 

тематичному оздобленні вітрин 

училища до різних свят, визначних 

дат та подій (Дня Св. Валентина, 

Шевченківських днів, Різдва та 

Великодня, тощо).   

 

 

 

 



 

 

 

2. Майбутні кондитери мають змогу 

розширити свої знання, практичні вміння та 

навички у приготуванні кондитерських 

виробів, оформленні тортів та тістечок, 

складання відповідних композицій відвідуючи 

гурток художньої творчості «Оздоблення 

тортів». Завданням  кондитерського гуртка 

є: навчити учнів випікати та оформляти 

кондитерські вироби, випікати та оформляти 

вироби складної технології; поглибити знання 

учнями української та закарпатської кухонь; ознайомити з традиційними 

кухнями сусідніх країн. Хочеться відмітити, що учасники даного гуртка 

приймають активну участь у конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ 

області з професії «Кондитер» та займають призові місця. 

 

 

 

3. «Людське в людині – то найбільша цінність, і дар цей треба 
берегти» - саме цього принципу дотримуються учні, які відвідують гурток 

художньої самодіяльності. Керівник 

гуртка прагне, щоб учні, навчаючись в 

училищі, не лише здобували професію, а 

й розвивали інтерес і бажання до 

вивчення та відродження народних 

звичаїв, традицій рідного краю, 

оберігали їх. Мета роботи гуртка – 

прищеплювати молоді любов до 

прекрасного, дати можливість кожному 

проявити свої естетичні та творчі 

здібності, сприяти інтелектуальному та 

духовному розвитку особистості. За допомогою художньої самодіяльності 

залучати учнів до пізнання  духовних скарбі в українського народу, речей 

побуту, пісень, танців, оберегів, прищеплювати любов і повагу до рідного слова. 

Учасники гуртка приймають участь у виховних заходах, всіх святкових 

концертах, які проходять в училищі та за його межами, профорієнтаційній роботі 

закладу.  
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4. Загально відомо, що молодь і спорт – поняття невід’ємні. Тому з великим 

бажанням наші учні відвідують спортивні секції «Футбол», «Волейбол» і 

«Настільний теніс», приймають активну участь у всіх спортивних заходах, що 

проходять як в училищі, так і поза його межами, займають призові місця. 

 

 

Слід відмітити, що одним з позитивних факторів гурткової роботи є 

спілкування – спілкування в широкому розумінні, а не лише передача і 

одержання інформації. Сучасна молодь все більше надає перевагу віртуальному 

спілкуванню, зокрема у соціальних мережах. Це призводить до низької мовної 

культури, невпевненості у реальному житті, тощо.  

Гурткова робота сприяє виховному впливу на учнів, передусім він 

реалізується у колективній діяльності: не кожен учень здатен придумати нове, 

але якщо зібратися гуртом – то думка народиться. 
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