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Організаційна та  виховна робота кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи здійснюється згідно планів виховної роботи кафедри і факультету за 

наступними напрямками роботи: національно-патріотичне, інтелектуально-

духовне виховання, громадянсько-правове виховання, моральне, екологічне, 

естетичне, трудове, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.  

Основними формами організації виховної роботи викладачів кафедри є: 

індивідуальна робота з окремими студентами, виховні заходи, екскурсійна робота, 

виховні бесіди.  

Протягом 2016-2017 н.р.  було проведено екскурсії зі студентами до 

культурних закладів міста та області: відвідування заходів до Дня міста, 

відвідування спектаклів Полтавського обласного музично-драматичного театру 

ім. М.В. Гоголя (доц. Кононенко Л.В.), Полтавської галереї мистецтв, міський 

будинок культури – благодійний концерт для дітей-інвалідів «Від серця до серця» 

та форум «Подаруй дитині літо» - виставка-презентація дитячих оздоровчих 

таборів  у Полтавській ОДА (ас. Панченко Н.В.), Полтавського краєзнавчого 

музею (доц. Котломанітова Г.О.), Полтавського літературно-меморіального музею 

В.Г. Короленка (доц. Сайко Н.О.). 

Також у 2016-2017 н.р. студенткою групи СП-28  Лобановою Владиславою 

виконано та представлено екологічний проект від психолого-педагогічного 

факультету на загальноуніверситетський конкурс екопроектів, де він отримав у 

підсумку 2 місце серед усіх факультетів. 

Також протягом 2016-2017 н.р. за напрямками інтелектуально-духовного, 

морального та естетичного виховання проведено відвідання зі студентами 

концерту-лекції «Картинки з виставки» професора Бориса Федорова (доц. 

Кононенко Л.В.), фестивалів молодіжного гумору Кубок КВН на приз ректора  

ПНПУ імені В.Г Короленка та Кубок Міського голови міста Полтави з КВН 

(доц. Петрушов А.В).  

За напрямками  національно-патріотичного та естетичного виховання 

викладачі кафедри беруть активну участь у організації та оцінюванні молодіжних 

творчих конкурсів, зокрема, у 2016-2017 н.р. доц. Петрушов А.В був членом журі 

фестивалів молодіжного гумору на Кубок КВН ректора 

ПНПУ імені В.Г Короленка та Кубок Міського голови міста Полтави з КВН, 

доц. Березан О.І. був членом журі університетського студентського конкурсу 

«Театр казок».  

За напрямками трудового та екологічного виховання викладачі-куратори 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи разом із своїми кураторськими 

групами брали участь у Всеукраїнському суботнику по благоустрою території 

університету і міста (квітень 2017 р.). 

В рамках Тижня психолого-педагогічного факультету у березні 2017 року 

викладачами кафедри проведено виховні заходи: семінар-тренінг "Альтернативні 

засоби комунікації для дітей з аутистичним спектром розладів на базі Монтессорі-



Центру реабілітації дітей-інвалідів дошкільного віку «Соняшник» та творча 

майстерня «Професійна ідентичність: реалії і перспективи». 

Один із важливих напрямків виховної роботи кафедри - організація 

студентського співурядування, співпраця зі студентським активом. З цією метою 

викладачі кафедри систематично проводять бесіди з проблем організації 

студентського самоврядування, організації студентського колективу, активної 

життєвої позиції студентської молоді (проф. Пахомова Н.Г., доц. Березан В.І., доц. 

Кононенко Л.В., доц. Котломанітова Г.О., доц.. Сайко Н.О.). Студенти 

кураторських груп викладачів кафедри протягом 2016-2017 н.р. були активними 

учасниками студентського самоврядування, членами навчального сектору 

студентського деканату психолого-педагогічного факультету та університету, а 

саме: студентка кураторської групи СП-48 Яворська Діана була головою 

студентської ради ПНПУ імені В.Г Короленка, а студентка групи ДФ-31 Масляк 

Вероніка – головою побутового сектору студентської ради психолого-

педагогічного факультету. 

У 2017-2018 н.р. продовжено виховну та громадську роботу кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи згідно визначених у планах напрямків. За 

напрямками екологічного та морального виховання кураторами груп 1 курсу (доц. 

Кононенко Л.В. – СР-18, доц. Петрушов А.В. – СО-11) для студентів проведено 

екскурсії до Парку Перемоги міста Полтави (травень 2018 р.) та Музею-

заповідника А.С. Макаренка (Полтавський район, с. Ковалівка, вересень  2017 р.). 

Під час екскурсій викладачами кафедри розглянуто питання важливості  

дбайливого ставлення до довкілля та поваги до історії свого краю, морального 

виховання молоді, уважного ставлення до оточуючих, педагогів та вихованців на 

основі багаторічного педагогічного досвіду  А.С. Макаренка. 

 

 
За напрямками  національно-патріотичного, морального та естетичного 

виховання 14 листопада 2017 року викладачі кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи, доценти Березан В. І., Кононенко Л. В., Котломанітова Г. О. та 



студенти і магістранти спеціальності «Соціальна робота» (СР(сп)-28, СП-48, 

СР(сп)-58) взяли участь в засіданні круглого столу, присвяченого вшануванню 

просвітницької педагогічної діяльності Софії Русової та з метою втілення в життя 

Указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років» на базі Полтавської спеціалізованої школи-інтернату 

№ 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки ім. Софії 

Русової» Полтавської обласної ради. 

За напрямками інтелектуально-духовного та естетичного виховання 

викладачі кафедри протягом навчального року брали активну участь в організації 

та проведенні традиційних заходів факультету та університету: конкурс «Театр 

казок – 2018» (доц. Сайко Н.О. – як куратор групи СП-28, доц. Кононова М.М. – 

як куратор групи ДФ-21) та конкурс «Зорепад» (доц. Кононенко Л.В. – як куратор 

групи СР-18, доц. Петрушов А.В – як куратор групи СО-11). Студенти групи СО-

11 показали найкращі творчі здібності та посіли у конкурсі «Зорепад» 1 місце 

серед команд психолого-педагогічного факультету.  

За напрямками інтелектуально-духовного виховання та утвердження 

здорового способу життя студентами групи СП-28 (куратор доц. Сайко Н.О.) 

взято участь у тренінгу «Анти-стрес» у службі пробації Державного департаменту 

з питань виконання покарань у Полтавській області (квітень 2018 р.).  

За напрямками  морального та естетичного виховання з нагоди святкування 

Міжнародного Дня логопеда кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи 

було проведено логопедичний флешмоб за участю студентів спеціальності 

«Спеціальна освіта» та «Корекційна педагогіка» (груп СО-11 та ДФ-41, 

відповідальний за захід - доц. Петрушов А.В). Під час заходу було 

продемонстровано сформованість правильного та чіткого мовлення, музично-

рухові та логоритмічні вміння майбутніх логопедів (листопад 2017 р.). 

 



 

 
 

 

За напрямками інтелектуально-духовного, естетичного та екологічного 

виховання магістрантами групи СО-79 взято участь в організації тренінгу з 

техніки малюнків на воді ЕБРУ на екологічну тематику в рамках всеукраїнської 

науково-практичної конференції, організованої кафедрою спеціальної освіти і 

соціальної роботи «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку 

суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний 

аспекти» (квітень 2018 р.). 

До Міжнародного дня людини з синдромом Дауна 21 березня 2018 року 

кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи було створено та презентовано 

студентам та викладачам психолого-педагогічного факультету відеопідбірку на 

тему «Сонячні діти – повноцінні члени суспільства». 

За напрямками екологічного та трудового виховання студентами групи СР-

18 (куратор доц. Кононенко Л.В.) взято участь у екологічній акції з прибирання та 

озеленення території Ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка (квітень 2018 

року). 

До Всесвітнього дня поширення знань про аутизм 2 квітня 2018 року  

студентки  групи ДФ-41 спеціальності «спеціальна освіта» долучилися до 

флешмобу присвяченому цій важливій події та сприяли поширенню знань про 

розлади аутистичного спектру у дітей. 



 
У рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: 

заповнюючи прогалини» 22 травня 2018 року в м. Полтава відбувся перший 

міський квест «Наркотики-не мій вибір!». Кафедра спеціальної освіти і соціальної 

роботи долучилася до проведення цього заходу як співорганізатор та партнер 

Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров’я» - ініціатора і 

головного координатора квесту.  

 



Студенти та магістранти спеціальності «Соціальна педагогіка» та 

«Соціальна робота» в якості модераторів та волонтерів на різноманітних локаціях 

відпрацьовували навички спілкування та профілактико-просвітницької діяльності 

з учнівською молоддю закладів професійно-технічної освіти м. Полтава. 

 

За напрямками інтелектуально-духовного та естетичного виховання 

протягом навчального року студенти групи СР(сп)-58  під керівництвом куратора 

доц. Березан В.І. та старости групи Довгополої Катерини протягом 2017-2018 н.р.  

взяли участь у наступних заходах, що проводилися під егідою Міського 

управління культури або виховного відділу ПНПУ імені В.Г. Короленка: 

Фестиваль розважально-ігрових програм «Як салатик Олів’є», «Добрий концерт» 

на підтримку Жені Панченко, Концерт до дня народження Київського району 

міста Полтави, «Школа аніматора», «Школа волонтера», День вуличної музики, 

Чілдренфест, Сонячне свято у Сонячному парку, Міжрегіональний форум «Від 

серця України до серця дитини», «Школа вожатого».  

За напрямками інтелектуально-духовного та естетичного виховання 

викладачі кафедри протягом 2017-2018 н.р. брали активну участь в організації та 

проведенні традиційних заходів факультету та університету: конкурс « Зорепад » 

(доц. Котломанітова Г.О. – як куратор групи СР-18, доц. Березан О.І. – як куратор 

групи СО-11) та конкурс «Театр казок – 2018» (доц. Кононеко Л.В. – як куратор 

групи СР-28, доц. Петрушов А.В. – як куратор групи СО-21). 

 



 
Протягом 2018-2019 н.р. виховна та організаційна роботи проводилися 

згідно плану кафедри та факультету, на початку навчального року за 

напрямками екологічного, морального та естетичного виховання кафедрою 

спеціальної освіти і соціальної роботи спільно із тренерами з терапевтичної 

верхової їзди 25 вересня 2018 р. у рамках Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Терапевтична верхова їзда та адаптивний кінний спорт: 

досвід та перспективи розвитку»  було проведено майстер-клас «Базові аспекти 

проведення занять з терапевтичної верхової їзди та змагань з кінного спорту 

(дистанційні кінні пробіги) для осіб з особливими потребами» у с. Кованьківка 

Полтавського району Полтавської області.  

 



Тренерами розглянуто змістовий і технологічний аспекти початкового 

етапу навчання дитини верхової їзди, елементи йога-практики в терапевтичній 

верховій їзді та використання дихальних вправ для осіб з особливими 

потребами. 

     
За напрямками екологічного та морального виховання кураторами груп 1 

курсу (доц. Котломанітова Г.О. – СР-12, доц. Березан О.І. – СО-10, СО-11) для 

студентів проведено екскурсії до Парку Перемоги міста Полтави та 

Літературно-меморіального музею В.Г. Короленка (жовтень 2018 р.). Під час 

екскурсій викладачами кафедри розглянуто питання важливості  дбайливого 

ставлення до довкілля та поваги до історії свого краю, морального виховання 

молоді, уважного ставлення до оточуючих, педагогів та вихованців. 

За напрямками  національно-патріотичного та морального виховання 

викладачами кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 18 жовтня 2018 

року була організована участь студентів спеціальності «Соціальна робота» у 

вуличній акції «Хода за свободу» з нагоди відзначення Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми, яка розпочалася  на Театральній площі м. 

Полтави та продовжилася вулицею Соборності. Майбутні фахівці соціальної 

роботи отримали практичний досвід з технології проведення масових заходів 

соціального спрямування, а також виявили свою небайдужість і активну 

громадську позицію щодо протидії торгівлі людьми.  

За напрямками трудового, морального та естетичного виховання 29 

листопада 2018 року на базі Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 

І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки ім. Софії 

Русової» Полтавської обласної ради викладачі кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи доцент Сайко Н.О., доцент Котломанітова Г. О. та студенти і 

магістранти спеціальності «Соціальна робота» (групи СР-28, СР-38 СП-48) 



взяли участь у проведенні профоріентаційного заходу для старшокласників та 

профілактичної бесіди на тему протидії торгівлі людьми. 

За напрямками морального та інтелектуально-духовного виховання 

21 березня 2019 року з нагоди відзначення Дня людей з синдромом Дауна, у 

Полтаві вперше було проведено «Сонячний бал» під егідою Благодійного 

фонду «Карітас Полтава».  

 
 

 



Викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи: завідувач 

кафедри,  професор Н. Г. Пахомова та старший викладач О. Г. Губарь разом зі 

студентами спеціальності «Спеціальна освіта» долучилися до організації та 

проведення даного заходу, щодо поширення інформації та проведення виховної 

та  корекційної роботи із «сонячними» дітьми. 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм 

2 квітня 2019 року викладачами кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

завідувачем, професором Пахомовою Н.Г. та доцентом Петрушовим А.В. було 

проведено інтерактивну лекцію-бесіду з мультимедійним супроводом та 

відеофрагментами «Аутизм – не вирок!». У ході заходу зі студентами і 

магістрантами спеціальностей «Соціальна робота» та «Спеціальна освіта» було 

розглянуто основні причини, симптоматику та патогенез розладів аутистичного 

спектру у дітей, а також основні напрямки корекційної роботи з такими дітьми.  

 

 

За напрямками інтелектуально-духовного, морального та естетичного 

виховання викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи доц. 

Котломанітова Г.О. та доц. Петрушов А.В. разом зі студентами спеціальностей 

«Соціальна робота» та «Спеціальна освіта» (групи СР-38, СО-31) в рамках 

Тижня психолого-педагогічного факультету 16 квітня 2019 року провели 

виховний захід у вигляді дискусійного кафе з переглядом художнього фільму 

на обрану тему «Роль чоловіків у вирішенні соціальних проблем сучасного 

суспільства» з подальшим активним дискусійним обговоренням переглянутого 

матеріалу.  



За напрямками національно-патріотичного, інтелектуально-духовного та 

громадянсько-правового виховання в рамках щорічної Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Становлення особистості дитини в умовах сучасного 

розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і 

медичний аспекти» 14 травня 2019 року у на базі науково-практичної 

консультативно-діагностичної лабораторії «Діагностика, корекція, психолого-

педагогічна і соціальна реабілітація» викладачами кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи було проведено наступні навчально-виховні заходи для 

студентів та магістрантів: майстер-клас «Соціально-комунікативні ігри в 

освітньому інклюзивному просторі» (тренер: доцент Г. О. Котломанітова) 

роботі з молодшими школярами та підлітками з порушеннями мовлення; 

майстер-клас «Застосування засобів мозочкової стимуляції в роботі з 

молодшими школярами та підлітками з порушеннями мовлення» (тренер: 

старший викладач кафедри Губарь О.Г.); майстер-клас «Забезпечення прав 

дитини у контексті євроінтеграції України» (тренер: доцент Савельєва Н.М.). 

Учасники майстер-класів набули досвіду використання ігротехнік для 

формування дружніх взаємин у колективі школярів з інклюзивних класів, 

корекційної роботи з молодшими школярами та підлітками з порушеннями 

мовлення, а також сучасних підходів до забезпечення прав дитини. 

 

 
 

За напрямком інтелектуально-духовного та морального виховання на базі 

Центру пробації м. Полтави доцентом кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи Сайко Н.О. проведено виховну лекцію-бесіду «Соціально-педагогічна 



робота з умовно засудженими підлітками»» для підлітків які перебувають на 

обліку служби пробації (травень 2019 року). 

У 2019  2020 навчальному році за напрямками інтелектуально-духовного, 

морального виховання та утвердження здорового способу життя у вересні та 

жовтні 2019 р. студентами 1, 4 курсів спеціальності «Спеціальна освіта» в 

якості модераторів квесту у м. Полтава та смт. Карлівка під керівництвом доц. 

Котломанітової Г.О. проведено просвітницько-профілактичні квести для 

учнівської молоді шкіл, училищ, коледжів «Від знання до безпеки». 

В жовтні 2019 року студенти спеціальності 231 Соціальна робота ПНПУ 

імені В.Г. Короленка опановували методику профілактичної роботи під час 

тренінгу "Соціально негативні явища" у Молодіжному центрі "Lighthouse" під 

керівництвом В. Шилова та викладачів кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи 

 

 
 

За напрямками трудового  та естетичного виховання 1 листопада 2019 

року проведено флешмоб до Дня соціального працівника  «Я люблю соціальну 

роботу» за участі викладачів кафедри  (доц. Сайко Н.О.,  доц. Котломанітова 

Г.О., доц. Кононенко Л.В.) а також студентів 1-5 курсів спеціальності 

«Соціальна робота». 
 



  
За напрямками інтелектуально-духовного, патріотичного та естетичного 

виховання викладачі кафедри щорічно беруть активну участь в організації та 

проведенні традиційних заходів факультету та університету: конкурс « Зорепад 

» (доц. Савельєва Н. М. – як куратор групи СР-12, ст. викл. Олефір О.І. – як 

куратор груп СО-10, СО-11, СО-131). 

За напрямками інтелектуально-духовного та трудового виховання з  

нагоди Міжнародного дня логопеда 14 листопада 2019 р.  викладачами кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи ст. викл. Олефір О.І. та доц. 

Петрушовим А.В. проведено інтерактивний майстер-клас «Науково-методичні 

основи діагностики як складової логопедичної роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення» для студентів 1-3 курсів спеціальності «Спеціальна освіта».. 

 



У ході майстер-класу розглянуто актуальні аспекти діагностики 

порушень мовлення та перспективи їх сучасної логопедичної корекції 

З ініціативи доцента кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Березан В.І. та підтримки начальника відділу Гендерний ресурсний центр. 

Налагодження міжнародного співробітництва комунальної установи «Обласний 

молодіжний центр» Полтавської обласної ради Панченко Н.В. у рамках вивчення 

курсу "Інноваційні методи у соціальній сфері" на базі Молодіжного центру 20 та 

21 листопада 2019 року були проведені заняття з інноваційних форм і методів 

соціальної профілактики і менторства у соціальній роботі зі студентами ІV курсу 

освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 231 Соціальна робота.  

 

 
 



Заняття проходили у неформальній обстановці, що дало можливість 

студентам краще розкрити себе і засвоїти нові знання й отримати практичний 

досвід. 

За напрямками інтелектуально-духовного та морального виховання під 

керівництвом доц.  Котломанітової Г.О. за участі студентів І курсу групи СР-12 

у листопаді 2019 р. проведено спільно з Центром, дружнім до підлітків,  

соціальний проєкт «#Not_otkos». На базі Центру «Альтаїр відбулася 

погоджувальна зустріч представників Полтавського благодійного фонду 

"Громадське здоров'я", Полтавського юридичного коледжу та Навчально-

практичного центру соціальної роботи і соціальної педагогіки щодо організації 

навчання майбутніх соціальних працівників і юристів з проблем скринінгу 

захисту прав підлітків. 

 

 
На базі Навчально-практичного центру «Соціальне становлення 

особистості» за ініціативи та участі ПОБФ «Громадське здоров’я» для 

майбутніх соціальних працівників і юристів 27 листопада проведено семінар-

тренінг «Надання послуг підліткам груп ризику з дотриманням їх прав».  

 



Тренінг включав 6 сесій, зокрема стосовно підліткових відхилень 

поведінки, вживання психоактивних речовин неповнолітніми, юридичного 

вирішення підліткових конфліктів, прав дитини, проблем кібербулінгу, онлайн-

грумінгу, сексингу в Інтернет-просторі, а також інструментів скринінгу 

порушень прав дітей. 

 
За напрямками естетичного та морального виховання до Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю 27 листопада для студентів спеціальності «Спеціальна 

освіта» доц. Петрушовим А.В. було проведено інтерактивну лекцію-бесіду з 

мультимедійним супроводом «Актуальні проблеми осіб з інвалідністю у 

практиці сучасної спеціальної освіти». Під час лекції було розглянуто актуальні 

аспекти діагностики порушень психофізичного розвитку, розладів 

аутистичного спектру та важких порушень роботи опорно-рухового апарату у 

осіб з інвалідністю, а також перспективи їх профілактики та корекції. 

За напрямками трудового та морального виховання викладачами кафедри 

спеціальності «Соціальна робота»  27 листопада 2019 р.  спільно із ПОБФ 

«Громадське здоров’я» проведено  семінар-тренінг «Надання послуг підліткам 

групи ризику» для студентів 2-5 курсів спеціальності «Соціальна робота». 

Також до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 28 листопада для 

студентів 1 курсу спеціальності «Соціальна робота» доц.  Котломанітовою Г.О. 

проведено професійно орієнтовану інтерактивну дискусію «Особа з 

інвалідністю: права і можливості» з переглядом тематичного відеофільму 

«Спробуй підкати» та його подальшим обговоренням. Під час дискусії було 

розглянуто питання толерантності та чуйного ставлення до осіб з інвалідністю 

у сучасному суспільстві, їх соціальної інклюзії та значущості професійної 

соціальної допомоги. 

Наприкінці грудня 2019 року студенти спеціальності 231 Соціальна 

робота ПНПУ імені В.Г. Короленка долучилися до благодійного проекту 

"Ялинка Янголів" з підтримки дітей сиріт, дітей з особливими потребами та 

дітей, батьки яких загинули у зоні бойових дій. У лютому 2020 року  було 

підведено підсумки співпраці Навчально-практичного центру із соціальної 



роботи і соціальної педагогіки з реабілітаційним центром «Вихід – є» у проєкті 

«Ялинка Янголів». Найкращі студенти були нагороджені почесними грамотами. 

 
У лютому 2020 року учасниками міжнародного проекту "Dance4Life " 

(ПОБФ "Громадське здоров'я", Навчально-практичним центром із соціальної 

педагогіки і соціальної роботи кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

ПНПУ ім. В.Г. Короленка) була організована презентація програми "Journey4Life" 

за фінансуванням міжнародної організації AFEW.  

 



Програма розроблена для молоді, як модель розширення їх прав і 

можливостей. Молодіжними лідерами ("Чемпіонами") програми є студенти 

спеціальності 231 Соціальна робота. 
 

 

 
 

 
За напрямками  морального, естетичного та трудового виховання 5 

березня 2020 р. доц. Котломанітовою Г.О. у Навчально-практичному центрі із 

соціальної педагогіки і соціальної роботи проведено інформаційно-

просвітницький пікнік «Соціальна робота – простір добра» за участі студентів 

ІІІ курсу групи СР-38. для учнів старших класів ЗОШ м. Полтави в рамках 

реалізації програми "Journey4Life" (Подорож заради життя) Міжнародного 

проєкту "Dance4Life" 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=632443674248526&set=pcb.623277564898434&__cft__%5b0%5d=AZWuXn4g1XQTJMK8YKe9X7qLBqIBefu0ZHYoKTnCT9oAyNCv6IPBjDAhGGGb2trq6RbXjFTEZeYewde-4wtggMLMv_Fc2Vt3idSXrrnvCqxQyel8gYlRe_uX5n8riy6EGgJaEwyw5zNiBHyCvnrd8kmV6MjrF4ZXyJcyPzspCDaPYMGnVTU3b9xXH5W4AxvEUpU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=632443764248517&set=pcb.623277564898434&__cft__%5b0%5d=AZWuXn4g1XQTJMK8YKe9X7qLBqIBefu0ZHYoKTnCT9oAyNCv6IPBjDAhGGGb2trq6RbXjFTEZeYewde-4wtggMLMv_Fc2Vt3idSXrrnvCqxQyel8gYlRe_uX5n8riy6EGgJaEwyw5zNiBHyCvnrd8kmV6MjrF4ZXyJcyPzspCDaPYMGnVTU3b9xXH5W4AxvEUpU&__tn__=*bH-R


 
 

 
 

У період карантину у зв’язку з оголошенням епідемії  коронавірусної 

інфекції, виховна робота викладачами кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи здійснюється згідно планів виховної роботи у дистанційний формі. 

Проведення виховних бесід зі студентами кураторських груп відбувається  у 



мобільному додатку «Viber», де викладачами створено окремі Viber-спільноти 

кураторських груп, а також у  режимі відеоконференції на платформі ZOOM та 

телефонному режимі. Основну увагу під час виховних бесід у період карантину 

викладами було приділено дотриманню режиму самоізоляції та інших  

основних заходів профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції в 

Україні згідно рекомендацій ВООЗ та МОЗ України по профілактиці 

захворювання. 

За напрямком утвердження здорового способу життя 6 квітня 2020 р. 

кандидатом медичних наук, доц. Петрушовим А.В. у дистанційній формі було 

проведено інтерактивну лекцію-бесіду зі студентами 1 курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта» (в рамках лекційного матеріалу з основ медичних знань) по 

актуальних питаннях профілактики вірусних інфекцій, зокрема 

захворювання COVID-19, і основних протиепідемічних заходів на основі 

власного клінічного досвіду лікарської роботи в умовах епідемії вірусних 

інфекцій та сучасних рекомендацій ВООЗ. 

За напрямками  морального, естетичного та патріотичного виховання у 

травні 2020р. доц. Петрушовим А.В. у дистанційній формі разом зі студентами 

кураторської групи СО-31 було проведено віртуальний тур відвідання 

Національного музею «Чорнобиль» та українськими музеями просто неба: 

Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» (м. Львів), Музей 

«Резиденція Богдана Хмельницького» (м. Чигирин). 

Магістрантами спеціальності 231 Соціальна робота групи СР(сп)-52 під 

керівництвом куратора доц. Березан В.І. за час перебування на карантині 

розроблено  дистанційні засоби соціальної профілактики, соціальної підтримки 

і соціальної допомоги різним категоріям соціальних суб’єктів під час карантину 

, які розміщено у мережі Інтернет на віртуальній інформаційній  інтерактивній 

дошці  Padlet. 

Одним із важливих напрямків організаційної та виховної роботи кафедри 

- організація студентського співурядування, співпраця зі студентським активом. 

Студенти кураторських груп викладачів кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи є активними учасниками студентського самоврядування, зокрема 

студентка групи СР-38 Бурмінова Вероніка є головою волонтерського сектору 

студентського деканату, а  студентка групи СО-31 Тупіга Емілія – заступником 

студентського декану психолого-педагогічного факультету. З метою допомоги 

в організації студентського самоврядування викладачі кафедри систематично 

проводять бесіди з проблем організації студентського колективу, 

самоврядування, активної життєвої позиції студентської молоді. 

У рамках укладеної угоди про співпрацю між Навчально-практичним 

центром з соціальної педагогіки і соціальної роботи «Соціальне становлення 

особистості» і Полтавським обласним благодійним фондом «Громадське 

здоров’я» викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи долучилися 

до реалізації Міжнародного проєкту «Dance4Life» («Танцюй заради життя», 

www.dance4life.com) та програми «Journey4Life» («Подорож заради життя). Так, 

завдяки підтримці Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» 

http://www.dance4life.com/?fbclid=IwAR2UDY3yEuTLR7KbgEQq4Phu6TkM9KLWuBcpaNSfaTmyukQPYcYU039bz9c


(AFEW-Україна, www.afew.org.ua) із 3 по 7 серпня 2020 року відбувся літній табір 

для підлітків та молоді. 

Міжнародна ініціатива «Dance4Life» покликана у цікавій інтерактивній 

формі розповісти сучасним підліткам та молоді про важливість збереження 

репродуктивного здоров’я (ВІЛ, хвороби, що передаються статевим шляхом, 

незаплановану вагітність, а також сексуальне та гендерно зумовлене насильство). 

Дана активність працює у 14 країнах на 4 континентах. В Україні реалізується 

вперше, а Полтава є одним із чотирьох міст, де відбувається його пілотування.  

Місією проєкту є особистісна трансформація учасників через розвиток у 

них лідерських якостей. Упродовж семи днів молоді люди долучалися до цікавих 

навчальних майстер-класів із гончарства, надання першої домедичної допомоги, 

тімбілдінгу, роботи з підлітками онлайн та реалізації проекту в соціальних 

мережах, акторської майстерності, ораторської майстерності та красномовства.  

Серед запрошених професійних спікерів своїм досвідом ділилась доцентка 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, кандидатка педагогічних наук 

Лілія Кононенко.  

 

 
Лілія Кононенко – тренерка Міжнародного проєкту «Dance4Life» 

 

Вона провела для учасників навчальний тренінг «Ораторська майстерність: 

прийоми успішної комунікації». До команди лідерів «Champions4Life», що 

перебувала на навчанні в літньому таборі, увійшли студенти спеціальності 

231 Соціальна робота магістерського й бакалаврського освітніх рівнів – Тетяна 

Борсук і Ольга Олексюк.  

http://www.afew.org.ua/?fbclid=IwAR2U8Pm3Z6dEb7O2azLlbCh2gtrBQ798C2Iz0MTS-M0s4wwQkkeTR89IERs


 
Під час тренінгу учасники мали змогу вдосконалити вміння ефективно 

комунікувати й будувати взаємини. 

Отже, щорічно виховна робота кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи здійснюється згідно планів виховної роботи кафедри і факультету за 

напрямками та виконується у повному обсязі. 


