
 



 

Анонси 
 

❖ 23 лютого -18 березня - Дистанційний конкурс «150 імені 

Лесі Українки» 
❖ 5 березня – Концертна програма до Міжнародного дня 

жінок 

❖ На початку березня - Літературна вітальня «Не промовчи 

Шевченка у собі…» 

❖ 9-12 березня -  Шевченківський тиждень 

❖ 10 березня – захід для студентів гуртожитків «Масляна в 

ГАТІ» 
❖ 24 березня - Квест-гра «Я- студент ГАТІ»  (для слухачів 

підготовчих курсів) 
 

Виховна робота 
 

❖ 5 березня – Концертна програма до Міжнародного дня 

жінок 

❖ 10 березня – захід для студентів гуртожитків «Масляна в 

ГАТІ» 

❖ 13 березня – участь в міському заході Проводи зими. 

❖ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

❖ Кожного понеділка - інтелектуально-розважальні настільні 

ігри (Монополія, Мафія, Uno). 

❖ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня»                        

у 1 гуртожитку. 

 

Навчально-методична робота 
 

❖ 23 лютого -18 березня - Дистанційний конкурс «150 імені 

Лесі Українки» 

❖ 9-12 березня - Шевченківський тиждень 

❖ 15-19 березня - Тиждень ЦК природничо-математичних 

дисциплін 

❖ 15-19 березня - І етап олімпіад з предметів природничо 

математичного циклу (фізика, математика, біологія, хімія). 

❖ 22-31 березня - Засідання атестаційної комісії 

❖ 25 березня - Засідання Школи педагогічної майстерності 

❖ 15-19 березня та  22-26 березня - Дні відділень: 

електроенергетики та заочного відділення 

❖ 29 березня -02 квітня -  Семестрова атестація студентів I-IV 

курсів (ФМБ / МС) 

❖ Протягом березня -  Засідання циклових комісій 

❖ Березень-квітень -  Незалежний зовнішній замір знань 

студентів випускних курсів 

❖ Відповідно до плану -  Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

❖ Відповідно до графіка -  Участь викладачів у засіданнях  

методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. 



 

 

Бібліотечна сторінка 
Радимо прочитати 

 

 

Шевченко Т.Г. 

Кобзар. – Київ: Дніпро, 1989. 

Збірка поетичних творів великого українського поета містить вірші, поеми, балади, пройняті гострими 

соціальними мотивами, глибокими ліричними почуттями. 

 

 
Шевченко Т.Г. 

Поезії у двох томах. – Київ: Веселка, 1988. 

Том перший – вірші, поеми і балади, написані в 1837-1847 рр. 

Том другий – вірші, поеми і балади, написані в 1847-1861 рр.  

 

 

 
Тарас Шевченко: живопис, графіка. Альбом./ Укл. Степовик Д.В. – Київ: Мистецтво, 1984.  

З великої художньої спадщини геніального українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка в 

альбом відібрано 134 картини, малюнка і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра. У вступній 

статті дана характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його вклад в українське образотворче 

мистецтво. 

 

 
Славетним шляхом кобзаря: збірник сценаріїв виховних заходів. – Київ: Агроосвіта, 2014. 

Збірник є узагальненим, систематизованим виданням сценаріїв виховних заходів до Дня народження Т.Г. Шевченка 

з досвіду роботи викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 

 

 



 

 

 

Мальченко А. Г. 

Йду до тебе я знову, Тарасе...: статті, фоторепортажі, вірші / А.Г. Мальченко, Ю. А. Мальченко. – 

Сімферополь: ВД «Аріал», 2014. 

Книга – аналіз збірника «Кобзар» та фоторепортажі святкування Дня народження  Т.Г. Шевченко в селі 

Шевченкове Глухівського району Сумської області. 

 

 
У колі друзів: нарис. / Коломійченко М., Горленко В. – Київ: Дніпро, 1982. 

Кріпацтво, жорстокі поліцейські переслідування, заслання, виснажлива солдатчина завдали непоправної шкоди 

здоров’ю Т. Г. Шевченка, призвели до передчасної його смерті. Автори на підставі численних історико-

літературних джерел та архівних матеріалів простежили перебіг захворювання поета, розповіли, як кращі 

представники російської медицини ХІХ століття, схиляючись перед генієм українського народу, боролися за 

продовження життя Т. Г. Шевченка. 

 

 

 

 

Ляхова Ж.Т. 

За рядками листів Тараса Шевченка. – Київ: Дніпро, 1984. 

Книга присвячена епістолярній спадщині Шевченка, в якій знайшли відображення основні етапи життя великого 

поета, особливості його творчості, його участь у літературному та ідейно-політичному житті епохи. 

 

 
Шевченко і світ : літературно-критичні  статті / упоряд. Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1989.  

    У збірнику розкрито світове значення творчості Т. Г. Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, 

перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в слов'янському світі, Західній Європі, 

Латинській Америці та інших регіонах. 

 



 

Бібліотечна сторінка 
 

❖ На початку березня Літературна вітальня «Не промовчи Шевченка у собі…» 

❖ 5 березня Виставка-експозиція «Т.Г. Шевченко і Глухівщина» 

❖ 5 березня Виставка-презентація «Роль жінок в історії України» 

❖ До 20 березня Виставка-вернісаж «Щастя – це світ, подарований всім» 

❖ До 21 березня Віртуальний огляд книг місцевих поетів «Джерела поезії» 

❖ 27 березня Літературний портрет «Видатні особистості Німеччини» до 150-річчя від                           

Дня народження Генріха Манна 

❖ 29 березня Виставка-календар «Її гіркий і солодкий хрест»  до 140-річчя від Дня народження 

Марійки Підгірянки 

 

Навчально-виробнича діяльність 
 

❖ До 9 березня Провести внутрішній іспит серед слухачів 51 групи 

робітничої професії «Водії автотранспортних засобів категорії 

«В». 

❖ До 16 березня Зареєструвати 53 групу слухачів робітничої 

професії «Водії автотранспортних засобів категорії «В» 

❖ До 31 березня Провести пробні кваліфікаційні роботи з 

робітничої професій «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування». 

❖ До 31 березня Провести лекцію для майстрів виробничого 

навчання на тему: «Методична робота майстра виробничого 

навчання» 

❖ Протягом березня-квітня Підготовка та ремонт с.-г. техніки та 

обладнання. 

 

Виробнича діяльність 
 

❖ Протягом березня Підтримання належного температурного 

режиму приміщень навчального закладу. 

❖ Протягом місяця – Дотримання заходів для ще більшого 

зменшення витрат на оплату енергоносіїв та інших 

комунальних послуг; введення лімітів та режимів роботи; 

контроль за їх дотриманням. 

❖ Протягом березня – Заміна водогінної та теплопостачальної 

мережі в приміщенні гаражу. 

❖ Протягом місяця - Ремонт електромережі в гуртожитку №1. 

❖ Протягом березня – Оздоблення стелі сходових майданчиків 

у гуртожитку №1. 

❖ Протягом місяця – Закріплення лабораторного обладнання в 

аудиторії №51. 

❖ Протягом березня – Ремонт стелі токарної майстерні. 

❖ Протягом місяця – Прибирання та благоустрій прилеглої 

території інституту. 

❖ Протягом місяця– Ремонт меблів в навчальних корпусах. 

Протягом місяця Поточний ремонт в навчальних корпусах і 

гуртожитках. 



 

Профорієнтаційна робота 
 

❖ Щосуботи Організація роботи підготовчих курсів  

❖ 24 березня - Квест-гра «Я- студент ГАТІ»  (для слухачів 

підготовчих курсів) 

❖ 25 березня - Засідання профорієнтаційної групи центру 

молодіжної політики 

❖ Протягом місяця - Індивідуальна робота з випускниками шкіл 

та їх батьками 

❖ Протягом березня - Поширення інформації іміджевого та 

профорієнтаційного спрямування  в соціальних мережах 

 

Спортивно-масові заходи 
 

❖ Протягом березня - Турнір з волейболу на кубок 

директора інституту серед студентів (дівчата) 

❖ Протягом місяця - Змагання з настільного тенісу серед  

першокурсників. 

❖ Протягом березня - Змагання з волейболу (гуртожиток 

№2, №3, місцеві студенти та викладачі). 

❖ Протягом місяця - Змагання з волейболу у залік міської 

спартакіади (юнаки, дівчата). 

❖ Протягом березня - Товариська зустріч з баскетболу ГАТІ 

– ДЮСШ. 

 


