25 жовтня 2018 року на базі Новоушицького коледжу ПДАТУ відбувся ІІ регіональний етап
професійного огляду-конкурсу «Кращий куратор навчальної групи 2018 року»
серед аграрних ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.

Вмита-окутана холодними жовтневими дощами-росами–туманами, але зігріта любов’ю людей, які живуть на ній
земля подільська та наша альма-матір 25 жовтня 2018 року гостинно відчинила двері та серця свої назустріч регіональному
етапу професійного огляду-конкурсу «Кращий куратор навчальної групи 2018 року», ініційованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

Мета проведення: виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду, забезпечення неперервності та наступності у
системі виховання студентів, стимулювання творчої педагогічної діяльності кураторів навчальних груп, підвищення їх
професійної майстерності, популяризації інноваційних виховних технологій.
Це конкурс вшанування педагогів, вихователів, освітян – за якими майбутнє студентської молоді, майбутнє України;
це конкурс для відважних педагогів, що наважились піти на випробування аби утвердити своє професійне «Я…»; це
конкурс для кураторів, які прагнуть постійного творчого зростання, яким необхідне відчуття особистого успіху. Адже, які б
часи не настали, слово «наставник», поняття «освіта» завжди будуть атрибутом мудрості, поваги й пошани до людей,
які несуть знання, творять великі й прекрасні дива…
Під шепіт золотого падолисту виводить вальсові терції скрипка жовтня. У мудрій природі панує гармонія. Гармонії
завжди прагнуть справжні майстри своєї справи, щоденно і щохвилинно відточуючи вправність. Так, оволодіваючи
педагогічною технікою, народжується куратор-майстер. Щасливими такими педагогами, для яких праця стала
захопленням, радістю і гордістю, що наповнює буття особливим сенсом виявились учасники регіонального етапу
конкурсу:
 Андрійчук Тетяна Михайлівна - викладач технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ;
 Банар Лариса Василівна - викладач Новоушицького коледжу ПДАТУ;
 Мацарська Василина Борисівна – викладач коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету;
 Середюк Наталія Пилипівна – викладач Тульчинського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського
національного аграрного університету;
 Столярчук Наталія Іванівна – Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ;
 Рибак Наталія Леонідівна – викладач Новочорторийського державного аграрного технікуму.

Провівши жеребкування, у такий собі спосіб вальорного живопису просто у веселковому кольорі, побажали удачі
конкурсантам, адже фортуна річ примхлива й посміхається вона творчим та сміливим.
1.
Червоний колір - маємо ми силу, нестримне прагнення перемагати, і нові
вершини здобувати і інших радісно вітати.
2.
Багато серед нас і жовтих кольорів
– бо ми відкриті, щирі і привітні. Ми люди молоді, відкриті до активної діяльності,
3.
Зелений колір - наш улюблений,
тому й стаємо врівноваженими і спокійними.
4.
А ось синій пригорщі спокою всім
нам дарує, він знижує рівень тривоги і болю, небесну зажуру спиває, малює то скрипку,
то плач під гітару, співає романсом, то вірші читає.
5.
Є фіолетовий колір інтуїцію будить
завчасно, виховує емпатію: де необхідно – підкаже тихенько, ось чому всі ми живемо
дружненько..
6.
Але найчистіший – білий, бо це
колір, що радість приводить в освітянський наш дім, й несе в собі всю гамму веселкових
кольорів.

Згідно Положення на всіх етапах конкурсу учасник представляв власний педагогічний досвід виховної роботи,
демонстрував професійну та загальну ерудицію: Візитка; Презентація власної педагогічної виховної ініціативи - проекту,
який реалізує куратор разом з навчальною групою «Моя виховна педагогічна ініціатива»; Представлення системи роботи
куратора навчальної групи:- план виховної роботи в навчальній групі на поточний навчальний рік; - журнал куратора
навчальної групи; - психолого-педагогічну характеристику групи; - фото-, відеоматеріали, що висвітлюють життя студентів
групи (літопис групи) та власні педагогічні напрацювання.
Конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі у складі:
ДЕРКАЧ НАТАЛІЯ
ЄВГЕНІВНА, методист кабінету навчально-методичного супроводу природничо-екологічної
підготовки та агрономії Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; ПРОКОПОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА, доцент кафедри професійної
освіти Подільського державного аграрно-технічного університету; ВЛАСОВА МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА, начальник
відділу освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради; КАПІТАН ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, базовий
методист, секретар Хмельницької обласної ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації; АЛЬЛЬОНОВ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, директор Новоушицького Подільського ДАТУ коледжу.

Осяяні світлом знань, одухотворені творчістю, мудрі й талановиті педагоги, із ледве помітним трепетним
хвилюванням та щирою посмішкою від усвідомлення радості спілкування – такими залишаться у згадках
усієї студентсько-викладацької родини Новоушицького коледжу ПДАТУ,
вельмишанованого журі, своїх рідних, присутніх на святі,
наші конкурсанти.
Шлях до успіху — це не стрімке сходження, є на нім радість перемог і біль розчарувань, осяяння нових відкриттів та
усвідомлення прописних істин, є на нім незмінно ті, хто йде попереду, та їх послідовники…
За підсумками конкурсу, що відбувся у доброзичливій, емоційній атмосфері, переможцями стали:
І місце - Мацарська Василина Борисівна (Коледж ПДАТУ);
ІІ місце - Столярчук Наталія Іванівна (Шепетівський коледж ПДАТУ);
ІІІ місце - Банар Лариса Василівна (Новоушицький коледж ПДАТУ).
Всі учасники конкурсу нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками, квітами та щирими й
сердечними вітаннями. Всіх учасників конкурсу привітали члени журі, студентсько-викладацька родина коледжу, присутні
в залі найближчі люди – матері, чоловіки, діти…
Фінальними акордами конкурсу стали слова-звернення до землі рідної, України славної, яка «вплітає» чорну нитку
випробовувань звитяг душі героїчної в мереживо долі на оголеному нерві сьогодення … «Ми ніколи не зречемося рідної
мови, ми ніколи не зречемося рідної землі…» - лунало зворушливо, впевнено та апеляційно з вуст студента 4 курсу,
фіналіста конкурсу «Кращий студент року - 2017» Бойка Максима.
Нехай звучать віднині і наіки ці значимі для нас усіх слова:
В ім’я Отця і Сина, і Духа Святого
і високого імені матері – Землі рідної, України славної
нехай єднаються наші серця - серця вихованців та наставників!
В ім’я правди життя освітянського,
високого злету душі видатних педагогів,
нехай процвітає доля освіти та славиться праця творчого педагога!

Адже майбутнє країни – в наших руках,
шановні колеги!
Будьмо вірними історичній правді: бережімо себе і Україну!

Валентина Шинкаренко
Новоушицький коледж ПДАТУ
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Моя душа чекає дива
Й вся тривогою бринить…
І хоч фортуна - річ примхлива
Хай всім в змаганні пощастить!

Мацарська В.Б. Коледж ПДАТУ

Рибак Н. Л.
Новочорторийський державний аграрний технікум

Банар Л.В. Новоушицький коледж ПДАТУ

Андрійчук Т. М.
технікум землевпорядкування ЖНАЕУ

Столярчук Н.І. Шепетівський коледж ПДАТУ

Середюк Н. П.
Тульчинський коледж ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету.

