Рішення засідання ради соціально-гуманітарної роботи
14.11.2016р.
Порядок денний:
1. Затвердження програми відзначення 80-ї річниці заснування коледжу,
визначення напрямів роботи соціально- гуманітарної роботи в аспекті
створення експозиційних матеріалів у музеї «Історія коледжу».
Севастянова О.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити краєзнавчу роботу по пошуку документів, хронік, статей п ро навчальний заклад.
(Севастянова О.А.,протягом 2016-2017н.р)
2.Створити мультимедійну книгу педагогічних нарисів ,,Мій коледж, я тобі присвячую життя”
( Ляшенко К.І.,жовтень 2017р.)
3. Створити віртуальну екскурсію ,,Шлях довжиною 80 років” у музеї Історії коледжу.
(Севастянова О.А., Крилова М.О.,жовтень 2017р.)
4. Організувати і провести конкурс серед студентів, викладачів на кращий гімн, присвячений коледжу.
(Мурсамітова І.А., Пивоварова Г.С. грудень 2017р.)
5. Підготовити і розробити експозиційний альманах-хронографію ,,Історія і персоналії”.
(Севастянова О.А., Гуцкало О.О.,Бєліков М.Г., листопад 2017р.)
6. Організувати і провести конкурс-фотовиставку ,,Рідний коледж ”.
(Тур А.М., Крилова М.О.(2017-2018н.р.)
7.Підготувати репортажі, статті, присвячені коледжу ,,Погляд у минуле на шляху до майбутнього”.
(Сергієнко Л.В., студенти спеціальності ,,Журналістика”,2016 2017н.р)
8.Зробити випуск святкового номеру коледжанської газети (поздоровлення і досягнення колективу)
(Севастянова О.А., студенти групи 3-ВС, квітень 2018р.)
9.Організувати і провести виставки творчості студентів під гаслом ,,Кожен студент-зірка”
(Цимбал О.В., Осіпов І.В., квітень 2018р.)
10.Організувати і провести ювілейні спортивні змагання, присвячені 80-річчю від дня заснування
коледжу.
(Ляшенко В.В. 2017-2018н.р)
11.Підготувати ювілейні виставки наукових робіт ,,Ювілейні Дні науки-2018”:досягнення викладачів і
студентів коледжу у сфері е-освіти ,,Від традицій до новацій: медіаздобутки освітян коледжу ”
(Сергієнко Л.В.,Сєргєєва І.Ю.,Жалдакова Ю.В.,Бахмет М.Ю.,
2017-2018н.р.)
12.Підготувати тематичні експозиції в музеї ,,Історії коледжу”, присвячені висвітленню діяльності
традиційних коледжанських рухів та фестивалів.
(Гречишкіна Т.О.,Осіпов І.В.,Цимбал О.В.,Ляшенко В.В.,
Крошка С.А.,Крилова М.О.,Мурсамітова І.А.,Брюховецька О.А.,
2017-2018 н.р)
13.Підготувати до випуску інформаційного банеру ,,Випускники – гордість коледжу” в музеї ,,Історії
коледжу”
(Саприкіна Т.Г., Шевирьова І.Г., Тур А.М.,2017-2018н.р. )
14.Підготувати до відкриття кабінет-музейІсторії України
(Пивоварова Г.С.,Чурілова В.Є.2017-2018 н.р.)
15.Підготувати до випуску матеріали монографії з питань формування громадянської позиції студентів
(Літовка О.П.,2017-2018 н.р.)
16. Розробити програму-сценарій до відзначення ювілею коледжу.
(Сергієнко Н.В., Брюховецька О.А.,2017-2018 н.р.)

