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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

  



Виховна робота у 2020-2021 н. р. була 
направлена на: 

створення сприятливих умов 
 для всебічного розвитку  
студентів на кожному 
 з вікових етапів, 
 їх адаптації в соціумі 

пропаганда духовних 

надбань українського 

народу 

 сприйняття власної 
індивідуальності, 
впевненості в собі 

розвиток 
студентського 
самоврядування 



УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДАХ, 

присвячених знаменним та історичним подіям 

• Відзначення Дня Державного Прапора біля 
студентського Храму Покрови Пресвятої Богородиці 



Участь "Театру мод" Галицького коледжу імені В. 
Чорновола у відзначенні 480-тої річниці з дня заснування 
Файного міста 



Участь у Смолоскипній ході до дня народження Степана 
Бандери 



 Участь у тихій акції «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв 

Небесної Сотні 



День Героїв 



Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола відзначив 
Міжнародний день захисту дітей 



Галицький коледж відзначає День Конституції 
України 



Навчальні вишколи для здобуття нових навичок 
та вмінь  



Перемога у конкурсі проєктів Громадського бюджету з 
облаштування Освітньо-інформаційного простору (по 
вулиці В. Чорновола) 

 



Святий Миколай у центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей 



«У Миколая багато роботи» (ІІ корпус) 



Гурток вокального співу  
 (керівник – Оксана Шуфліта) 



Ансамбль народного танцю «Творчі люди» 
(керівник – Олена Складан-Демчук) 



Фотостудія «Світло і тінь»  
(керівник – Роман Гандзій ) 



Студентський «Театр мод»  
(керівник – Оксана Грицай) 

• 1 місце - ХХІ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-
модельєрів "Печерські каштани" 



Гран-прі у VІ Всеукраїнському фестивалі юних 
дизайнерів та театрів мод 



Звітний концерт студентів Галицького 
коледжу 



Участь у конкурсах 
№ Назва конкурсу Дата 

проведення 

Досягнення Учасники  Керівник 

1. Обласний огляд-
конкурс колективів 
художньої само-
діяльності «Україно! 
За твою славу, за 
твої святі ідеї!!” 

травень Дипломи 
лауреатів  

солісти-
вокалісти, 
мішаний хор 
«Елегія»  
Театр мод  

Шуфліта 
О.В. 
Савельєва 
О.Я. 
Грицай О.І. 

Дипломи 
першого 
ступеня  

дует читців  
 
танцювальн
ий колектив 
«Творчі 
люди»  

Зварич 
Н.О. 
 
Складан-
Демчук 
О.М. 



Урочиста церемонія вручення дипломів  



День захисника України, День козацтва та Покрови 
підготували та провели студенти та викладачі Галицького 
коледжу імені В. Чорновола біля свого храму  Покрови 
Пресвятої Богородиці 



Освітянська виставка "Сучасні заклади 
освіти - 2021" 


