
Впровадження 
інноваційних форм виховання 

у процесі формування 
патріотично свідомої 

особистості 
в Запорізькому авіаційному 

коледжі
ім. О.Г.Івченка



Практикуючий психолог
Спеціаліст І категорії

НОВІК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

“ Мудрий цінує всіх, 
адже в кожному 

знаходить хороше ”.



Лариса Валеріївна Пономарьова

Викладач історії
Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач
Запорізького авіаційного 

коледжу
ім.О.Г.Івченка

Люби те, 
що викладаєш,
люби тих, кому 

викладаєш





Економіка

Авіаційна та 
ракетно-
космічна 
техніка

Металургія

Галузеве  
машино-
будування

Комп’ютерна
інженерія

Прикладна 
механіка

Наш коледж надає абітурієнту найбільш перспективні спеціальності



Навчання

Дружба
Спорт



"Давайте думати разом, 
вирішувати задачи і 

жити довго та цікаво"

Пономарьова 
Лариса Валеріївна

Новік 
Галина Миколаївна

Ініціативна група “ Відроди і примнож ”



Відроди і Примнож

Толока

Психологічне 
розвантаження

Розвиток  
мислення
і логіки

Історичне 
дослідження

Економіко-
географічна 

характеристика

Корекційні
заняття

Дослідження  
Рідного 

краю





“ ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ ”

ТрудотерапіяМедитація

Робота у колективі Я – і  природа

Група Соціально-психологічного дослідження

День без мобілки

Ми друзі

Керівник 
Новік Г.М.



“ ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ ”
Група Соціально-психологічного дослідження

День без мобілки

А Ви, змогли 
б прожити 

день без 
мобільного 
телефону?



І. Експеримент з 
тривалості видів 

робіт

Керівник 
Чайка В.О.

Група 
«Розвиток 
мислення 

і 
логіки»



ІІ. Експеримент підбору завдань
для тренування мозку (короткочасної 

пам'яті, логіки, мислення):

ПРАЦЮВАЛИ

- розминка арифметична;
- тренування візуальної логіки;

- рішення геометричних 
головоломок;

- розвиток логіки .



Знайдіть на малюнку дитину
Ілюзія Болдуіна 

(Який з паралелепіпедів більше?)Продовж 
рядок



Що буде як 
пофарбувати траву?



ПІСЛЯДО



Група істориків 
- краєзнавців

Традиції мешканців селаПодвиг Валерії Гнаровської

Легенди та 
перекази краю

Керівник 
Пономарьова Л.В.

Бесіди із старожилами села

Воїни - інтернаціоналісти



Керівник Завгородня Т.В.

Група 
географів - економістів

Метою роботи є систематизація та
закріплення знань з соціально- економічної
географії в ході польових досліджень шляхом
складання комплексної економіко- географічної
характеристики селища Гнаровське Запорізької
області.



Перспективи 
розвитку

Інтенсифікація 
рослинництва

Створення 
потужних

фермерських 
господарств 

Державна 
підтримка 
розвитку 

села 

Розвиток 
«зеленого туризму» 



Відроди і Примнож

Толока

Психологічне 
розвантаження

Розвиток  
мислення
і логіки

Історичне 
дослідження

Економіко-
географічна 

характеристика

Корекційні
заняття

Дослідження  
Рідного 

краю



с. НОВОГУПАЛІВКА, Вільнянський район Запорізька область

Науково - дослідницька експедиція 
"До витоків через століття" 



Метою експедиції було психологічне розвантаження підлітків
та вивчення історії Рідного краю через дослідження русла річки 

Вербова  Вільнянського району.



Краєзнавчий музей с. Новогупалівка

Директор музею 
Нестеренко Н.В.

Я.Новицький

Яків Новицький був
одним з перших, хто почав вивчати

матеріальне та духовне життя народу
Південної України



Русло річки Вербова (вид з космосу)

Пересохле русло річки Вербова. 

Річка є, але глибоко під землею, куди 
її загнали дренажем в 5 метрів



Річка жива і проситься на поверхню!



Хімічна лабораторія 
Запорізького 

авіаційного коледжу

Проводиться аналіз 
ґрунту  та води

на наявність важких 
металів, нітратів та 

фосфатів



Вимоги до складу води встановлено 
“ Правилами охорони поверхневих вод від забруднень стічними 

водами ”

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослід-
жувальн

а вода

Пахощі, 
бал

рН Сухий
залишок

Ступінь за 
мінералізацією

Загальна 
твердість 

води

Вміст Вміст Вміст

1 
зразок

0 6,6 0,5 г/л

З відносно 
підвищеною 

мінералізацією

5,5 м 
моль/л

230 
мг/л

100 
мг/л

5 
мг/л

2 
зразок

0 6,8 0,6 г/л 4,2 м 
моль/л

170 
мг/л

60 
мг/л

3 
мг/л

Т.ч., за результатами досліджень, зразки води є зразками 
з відносно підвищеною мінералізацією.



Звіт науково – дослідницької експедиції



Відсторонити 
мобілку можна і 

треба

Народ, який не знає свого 
минулого, немає 

майбутнього

Відроди 
І

Примнож



Дякуємо 
за увагу!
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