Рішення засідання Ради з соціально-гуманітарної роботи
з питання «Про результати роботи Ради з СГР
за 2016 - 2017н.р.» від 15.05.2017
1. Діяльність Ради з соціально-гуманітарної роботи ВП «Лисичанський педагогічний
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» за 2016-2017 н.р. визнати ефективною.
2. З метою укомплектування бази методичного портфоліо розробникам ІПГ надати
електронні (виставкові) матеріали: (Севастяновій О.А. («Людина з іменем Висота»),
Ляшенко К.І. (425 років від дня народження чеського педагога Яна Амоса Коменського,
ІПГ до Дня молодіжних і дитячих громадських організацій України), Сєргєєвій І.Ю. (до
відзначення ювілею М.Драгоманова, «Кирило та Мефодій - перші просвітники слов'ян»),
Шевирьовій Г.Г. («Забуті імена. Академік Овксентій Корчак-Чепурківський», «Пам'ять з
полиновим присмаком болю»), Сліпецькому В.П. (Соборність наших душ єднає
Україну!), Мурсамітовій І.А.(«Лесь Курбас – видатний режисер «Розстріляного
відродження»»), Криловій М.О., Гуцкало О.О. «Педагогічний заклад ІІІ тисячоліття»,
Аль-Хамадані Н.Д. («Дні Європи В Україні»), Пивоваровій Г.С.( ІПГ до Дня жертв
політичних репресій ).
(Відп. Чурілова В.Є. до 28.05.2017.)
3. Головам циклових комісій визначити учасників й надати тематику електронних проектів
краєзнавчого напряму на 2017-2018 н.р. для участі в обласних конкурсах.
(Відп. Демченко П.Є., Пивоварова Г.С.,
Севастянова О.А., Ігнатуша А.Л.,
Крошка С.А., до 22.05.2017.)
4. Координаторам підструктур Молодіжного медіа центру. Ua, волонтерського центру
«Єдність», Центру молодіжних ініціатив, центру саногенного мислення, студентського
парламенту спланувати роботу на 2017-2018 н.р. із залученням до співпраці
представників та координаторів: Міжнародної
фундації «Право на захист»,
Міжнародної негуманітарної місії ACF в Україні, циклічних
щорічних
програм:
,,Студентська
республіка”, ,,Новий
старт”, ,,Кращий
студент
України”, ,,Зимова Студреспубліка”, ,,Антикорупційний молодіжний театр” та ін.
5. Керівникам музейно-педагогічного комплексу оновити зміст виставкових експозицій у
кабінетах – музеях і навчальних лабораторіях:
5.1. Зала слави та подвигу: створення експозиції до 100-річчя Української революції
1917-1921р.р.
5.2. Музей сучасного українознавства: створення експозицій до 120-річчя з дня
народження В. Сосюри, 125-річчя Миколи Хвильового,
100-річчя від дня
народження Олеся Гончара.
5.3. Кабінет-музей історії освіти і педагогіки: створення виставкових експозицій,
присвячених 100-річчю В.О.Сухомлинського; відзначенню року Японії в Україні
(«Освіта в Японії»).
5.4. Центр мов: оформлення виставкових комплексів, присвячених року Японії в Україні
та року української мови у світі.
5.5. Музей історії коледжу: доповнення й систематизація виставкового комплексу
«Документальні хроніки про коледж».
(Відп. Чурілова В.Є., Сєргєєва І.Ю.,
Севастянова О.А., Ігнатуша А.Л., Бахмет М.Ю.)
6. Розробити макет виставкової експозиції до кабінету-панорами історії України.
(Відп. Чурілова В.Є., до 01.10.2017)

