Проект рішення
Ради СГР з питання
«Підготовка до відзначення 80-ї річниці з дня заснування навчального
закладу»
1. З метою якісної підготовки до відзначення 80-ї річниці з дня заснування
навчального закладу:
1.1.

Створити медіапродукт «Від палаючих сердець – до омріяних висот»
(Севастянова О.А., Бєліков М.Г., Листопад 2017р.)

1.2.

Підготувати текстове й медійне оформлення презентації колективної
монографії «Від студентських ініціатив – до активного громадянинапатріота», буклетів про творчі студентські рухи коледжу.
(Літовка О.П., лютий 2018р.)

1.3.

Здійснювати систематичне написання репортажів, статей, присвячених
коледжу «Погляд у минуле на шляху до майбутнього»
(Сергієнко Л.В., студенти спеціальності «Видавнича
справа та редагування», 2016-травень 2018р.)

1.4.

Підготувати сценарій і медійне оформлення презентації-відкриття
кабінету-панорами «Історії України»
(Чурілова В.Є., січень 2018р.)

1.5.

Оформити альманах «Спогади випускників коледжу різних років».
(Літовка О.П., Ігнатуша А.Л., Саприкіна Т.Г.,
Шевирьова І.Г., Мурсамітова І.А. лютий-березень 2018р.)

1.6.

Оформити змістове наповнення святкового номеру коледжанської газети
«Студмікс» (поздоровлення і досягнення колективу).
(Сергєєва І.Ю., Гречишкіна Т.О., березень 2018р.)

1.7.

Створеити виставки у музейно-педагогічному комплексі коледжу,
присвячені ювілейній даті:
-

Музей «Історії коледжу» - виставка «Заклад третього тисячоліття:
шляхами перемог»;
«Зала Слави та Подвигу» - виставка «Непохитна Слава України:
українці, що змінили хід історії»;
Музей «Історії освіти і педагогіки» - виставка «Коледжу – 80:
історія і персоналії»;
Музей «Сучасне українознавство» - виставка «Україна – у кожному
з нас»;
Центр мов – виставка «Коледж на шляху до Європи: здобутки й
перспективи»;
Лабораторія компетентності педагога дошкільної освіти – виставка
«На шляху до інновацій у дошкільній освіті»;

-

Лабораторія ознайомлення з живою природою – презентація історії
створення й діяльності кабінету
Кабінет фізичного виховання – виставка «Спортивна слава Альмаматер»;
Лабораторія початкової освіти – виставка «Сучасні тренди
початкової освіти»
Технічний рух коледжу – виставка «Тепло своїх долонь і розуму, і
серця, тобі, мій рідний коледж, віддаю»
(Севастянова О.А., Брюховецька О.А., Ігнатуша А.Л.,
Сергєєва І.Ю., Бахмет М.Ю., Аль-Хамадані Н.Д.,
Шевирьова І.Г., Крошка С.А., Ляшенко К.І.,
Осіпов І.В., Ткаченко Л.Т., січень 2018 р.)

1.8.

Розробити програму проведення спортивних змагань, присвячених 80річчю коледжу.
(Ляшенко В.В., березень 2018 р. )

1.9.

Організувати проведення виставки наукових робіт «Ювілейні Дні науки2018»
(Сергієнко Л.В., Жалдакова Ю.В., квітень 2018р.)

1.10.

Виготовити листівки-запрошення на ювілей начального закладу.
(Ляшенко К.І., Бєліков М.Г., січень 2018р.)

1.11.

Визначити списки гостей
(Літовка О.П., Завацька В.В., січень 2018 р.)

1.12.

Підготувати сценарій й мультимедійний супровід ювілейного заходу
(Севастянова О.А., січень 2018р.)

2. З метою своєчасного поповнення медіафонду коледжу кураторам
академічних груп надати голові Ради СГР електронні примірники ІПГ,
розроблених протягом і семестру 2017-2018 н.р.
(Куратори груп, до 20.11.2017р.)

