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ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА ПОНОМАРЬОВА
викладач історії

спеціаліст вищої категорії
старший викладач



ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА НОВІК
Практикуючий психолог

Спеціаліст І категорії



ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ 
КОЛЕДЖ



Економіка

Авіаційна та 
ракетно-
космічна 
техніка

Металургія

Галузеве  
машино-

будування

Комп’ютерна
інженерія

Прикладна 
механіка

Наш коледж надає абітурієнту найбільш перспективні спеціальності







Завданням педагогів має стати організація 
навчально-виховної взаємодії учителя та учня, 

орієнтованої на особистість як найвищу 
цінність сьогодення. 



З метою вирішення 
даних проблем, в 

Запорізькому 
авіаційному коледжі 

ім.. О.Г.Івченка 
у 2014 році була 

створена студія 
«Погляд» чий 

основний принцип 
полягає у 

Превентивному 
вихованні.



Превентивне 
виховання –
це система  

попереджувальних та 
профілактичних дій 

педагога з метою 
запобігання 
формуванню 

негативних звичок, рис 
характеру, проявів 

асоціальної поведінки 
підлітків.

ФОРМУВАННЯ 
ПОЧУТТЯ ЗАКОННОСТІ 

ТА ПРАВОМІРНОЇ 
ПОВЕДІНКИ

ФОРМУВАННЯ  
АКТИВНОЇ 
ПОЗИЦІЇ У 

СОЦІАЛЬНІЙ 
СФЕРІ

ВИРОБЛЕННЯ 
НАВИЧОК І ЗВИЧОК 
ВИСОКОМОРАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ

ПОДОЛАННЯ 
ПОМИЛКОВИХ 

НАВИЧОК І 
ЗВИЧОК 

ПОВЕДІНКИ,





Тобто завданнями студії «Погляд» є: 
- осмислення студентами основних 
цінностей суспільства і прийняття їх 
особисто; 
- популяризація здорового способу 
життя;
- розвиток  критичного мислення та 
навичок аналізувати і оцінювати власні чи 
чужі припущення, висновки, аргументи; 
- розгляд проблеми з різних точок зору 
та порівняння позицій і підходів під час її 
вирішення; 
- розвиток вміння висловлювати власну 
позицію, влучно обирати мовленнєві 
засоби для цього та  приймати 
обґрунтовані рішення тощо.



Тема 
студії

Правознавство –
юридична абетка 

щодо теми

Фізика  і хімія –
фізичні і хімічні 

закони та їх вплив

Соціологія –
анкетування і 

соцопитування з 
теми

…

Історія – тема в 
історичному 

контексті

Психологія – корекція 
пізнавальних і емоційно –

вольових процесів 
особистості

Медицина -
фізіологія і 

культура свого 
тіла





Тренінг

Рольова гра

Анкетування

Зустрічі з фахівцями

Круглий стіл

Толока

Спортивні заходи

Форми 
роботи







“ Твое будущее - в твоих
руках”
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Дякуємо 
за увагу!
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