







Анонси

Навчально-методична робота

 6 грудня ІІ етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика
6 грудня ІІ етап конкурсу знавців української мови  9 листопада-17 грудня Онлайн-конкурс до Дня української писемності та
мови «Слово до слова»
імені Петра Яцика
 12 грудня ІХ Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»
6 грудня – Турнір з настільного тенісу між
 12 грудня Засідання педагогічної ради.
командами гуртожитків.
13 грудня ІІ етап мовно-літературного конкурсу  13 грудня ІІ етап мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
 Із 17 грудня Екзаменаційна сесія
імені Тараса Шевченка
18 грудня Бібліосутінки «Чарівні мережива  22 грудня Засідання Школи педагогічної майстерності.
 26 листопада-28.лютого Дистанційна олімпіада «Всеосвіта Зима 2018зимових свят»
2019» із загальноосвітніх предметів
До 19 грудня – Традиційний щорічний
 Грудень 2018 р. згідно графіку Директорські контрольні роботи з
фестиваль студентської творчості «Дебют
дисциплін, які виносяться на незалежний зовнішній замір знань студентів
першокурсника».
випускних курсів
22 грудня Турнір з настільного тенісу на кубок
 Протягом грудня Засідання циклових комісій.
директора інституту
28 грудня Квест-гра «Я- студент ГАТІ» для слухачів  Грудень 2018р. Незалежний зовнішній замір знань студентів випускних
курсів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»
підготовчих курсів
 Протягом грудня Інформаційні години у навчальних групах із питань
проведення ДПА.
 Протягом грудня Оновлення інформаційних куточків, інформації на сайті
«ЗНО-2019».












Виховна робота

До 1 грудня - Випуск інформаційного бюлетеню та газет стіннівок «Зупинимо СНІД – доки він не зупинив нас».
До 1 грудня – інформаційна година «Що потрібно знати про СНІД».
6 грудня – Щорічна акція для учасників та воїнів АТО «Зігрій теплом солдата».
6 грудня – Турнір з настільного тенісу між командами гуртожитків.
До 14 грудня – Загальні збори студентів, проживаючих у гуртожитках.
До 19 грудня – Благодійна акція спрямована на допомогу дітям сиротам, які знаходяться в дитячих будинках «Подаруй
дитині свято».
До 19 грудня – Традиційний щорічний фестиваль студентської творчості «Дебют першокурсника».
До 19 грудня – Урочисте відкриття інститутської новорічної ялинки.
До 28 грудня – Новорічна студентська вечірка.
До 28 грудня – Новорічний ранок для дітей.

Бібліотечна сторінка

Новинки книжкових додатків до загальноосвітніх періодичних видань
Реформування школи: нововведевня української освiти / уклад. О. С. Казачінер. - Харкiв:
Вид. група «Основа», 2018. - 95 [1] с. - (Б-ка журн. «Англійська мова та лiтература»;
Вип.8
Посiбник мiстить низку матерiалiв, що присвяченi процесу реформування системи освiти в Україні,
який розпочинається в 2018 роцi. Наводяться матерiали Мiнiстерства освiти i науки, фрагменти
iнтерв'ю провiдних фахiвцiв системи освiти та працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладів,
рекомендації щодо впровадження iнновацiйних змiн в практику роботи вчителiв.
Мокрогуз О. П.
Тестові завдання, Iсторiя України, 11 клас. Частина 1. - Х. : Вид. група «Основа» , 2018. - 110
[2]с. -(Б-ка журн. Історiя та правознавство). Вип. 8(176)).
Пропонований посiбник є збiрником тестових завдань до курсу «Іcторiя України» для 11 класу. До
кожного завдання додано таблицю, яка дозволяє визначити дидактичне спрямування тестового
завдання з метою його ефективного використання на уроцi.
Видання розраховане на вчителiв, студентiв, учнiв, що готуються до ЗНО.
Мешкова О. М.
Тестовi завдання.10 клас. Частина 4;5 - Х.: Вид. група «Основа», 2018. - 80
с. - (Б-ка журн. «Хімія»; Вип, 5 (185); Вип, 6 (186);).
Збiрник тестових завдань містить завдання з однiєю та декiлькома правильними
вiдповiдями, завдання на вiдповiднiсть та послiдовнiсть правильних вiдповiдей.
Деякi питання вимагають вiд учнiв додаткового пояснення, представлення
розв'язкiв, написання рiвнянь реакцiй. Кожен варiант тестових завдань мiстить 12
питань рiзної складностi, як теоретичних, так i розрахункових. За кожною темою
пропоновано 10 варiантiв тестових завдань, що дозволяє проводити оцінювання в атмосферi максимальної
самостiйностi та об'єктивно виявити рiвень знань кожного з учнiв.
Рекомендовано для вчителiв i учнiв середнiх навчальних закладiв.

Пугач М.П. Лекції з фізики. 10 клас. Механiка. Частина І; II: [посібник для загальноосвiтнiх
навчальних закладів] / М. П. Пугач, Т. Ф. Пугач. - Х.: Вид. група «Основа», 2018. - 111 [l] с.
- (Серія «Б-ка журн. "Фiзика в школах України»; Вип. 9; 10.
Посiбник пропонує конспекти урокiв з курсу механiки для вчителiв фізики, хто працюв з учнями
10-го класу загальноосвiтнiх шкіл або зi студентами першего курсу коледжiв. Заняття укладено
відповідно до нової навчальної програми з фiзики й астрономii, запропонованої авторським
колективом пiд керiвництвом академiка НАПН України Ляшенка О. I. Особливу увагу приділено
етапу вивчення нового матерiалу.
Буде корисним для вчителiв фiзики й астрономії та студентiв педагогiчних вишiв вiдповiдного
профілю.

Осніцька Н. О.
Оболонки 3емлi. Навчальні iгри, творчi завдання, географiчнi забави / Н. О. Оснiцька. - Х. : ВГ
«Основа», 2018. - 96 с.: iл., -(Серiя «Бiблiотека журн. ,,Географiя"»; Вип.10(178))
У посiбнику подано навчальнi iгри, кросворди, тести, творчi завдання, вікторини, елементи тренiнгiв,
географiчнi забави до роздiлу загальної географiї «Оболонки Землі».
Розробленi вправи можуть використовуватися як на певних етапах уроку, так i на окремих заняттях
для стимулювавня пiзнавальної активностi; розвитку творчих здiбностей, формування стiйкої
мотивацiї да вивчення географiї та досягнення невимушеної атмосфери, для закрiплення та
узагальнення засвоєного матерiалу.
Для вчителiв географiї, керiвникiв географiчних гурткiв, студентiв географiчних фахультетiв спецiальностей.




Інформаційно-масові заходи

1 грудня Слайд - інформація «СНІД: любов романтична, а хвороба трагічна» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
1 грудня Виставка портрет «Воронько П. М. Життєвий та творчий шлях». 105 років від дня народження П.М.Воронька (1913—
1988), українського поета

5 грудня «Журба і радість Олександра Олеся» 140 років від дня народження О. Олеся (О. І. Кандиба) (1878—1944), українського
поета, виставка портрет

6 грудня «Військова служба-поклик долі» прес-калейдоскоп

10 грудня Виставка-порада «Права людини – гарантія розвитку людства» - до Дня прав людини

13 грудня «Талант, що прагнув до зір» 125 років від дня народження М.Г. Хвильового (1893—1933), українського поета, прозаїка,
публіциста. Глобус літературний

14 грудня «Екранізована класика» віртуальна виставка

17 грудня Глобус літературний 85 років від дня народження Д.А.Головка, українського письменника

18 грудня Бібліосутінки «Чарівні мережива зимових свят»

18 грудня «Сяйво новорічних свят» майстер клас з виготовлення новорічних прикрас

20 грудня «Електронні посібники на допомогу навчальному процесу» Виставка-експозиція.

22 грудня Декада молодого фахівця «Енергетика України» декада молодого фахівця
відділення електроенергетики
агропромислового виробництва

22 грудня «Марко Вовчок: Літературний портрет» 185 років від дня народження Марка Вовчка (М. О. Вілінська) (1833-1907),
української письменниці, етнографа, перекладача

Профорієнтаційна робота


Щосуботи Організація роботи підготовчих
курсів

14 грудня Засідання профорієнтаційної групи
центру молодіжної політики

До 27 грудня Привітання абітурієнтів з
новорічними святами.

28 грудня Квест-гра «Я- студент ГАТІ» для
слухачів підготовчих курсів

Протягом грудня Поширення інформації
іміджевого та профорієнтаційного спрямування в
соціальних мережах

Протягом грудня Індивідуальна робота з
випускниками шкіл та їх батьками

Навчально-виробнича робота










До 03 грудня Провести інвентаризацію баз-практик
До 04 грудня Провести внутрішній іспит слухачів робітничої професії
«Водій автотранспортних засобів категорії «В»».
До 12 грудня Розглянути та ухвалити програму «Співпраці ГАТІ імені
С.А.Ковпака Сумського НАУ з підприємствами регіону»
До 27 грудня Засідання методичного
об’єднання майстрів виробничого навчання.
До28 грудня Дослідити стан підготовки слухачів робітничої професії
«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»
До 28 грудня Провести внутрішній іспит слухачів робітничої професії
«Водій автотранспортних засобів категорії «С»».
До 28 грудня Організація роботи щодо підвищення педагогічних умінь та
навичок майстрів виробничого навчання

Виробнича діяльність

До 7 грудня Монтаж каркасної частини
лабораторії

До 14 грудня Облаштування покриття
каркасу лабораторії

До 28 грудня Ремонт лабораторій з ремонту
та обслуговування автотракторної техніки

Протягом грудня Дотримання заходів
енергозбереження

Протягом грудня Заготівля дров та
підтримання температурного режиму згідно норм

Спортивно-масові заходи


4 грудня Змагання з міні футболу у залік міської спартакіади(ІІ група)



5 грудня «Козацькі розваги»



6 грудня Турнір з шахів серед першокурсників



11 грудня Змагання з бадмінтону у залік міської спартакіади (ІІІ група)



12 грудня Змагання з шахів у залік міської спартакіади(І і ІІ групи)



19 грудня Товариська зустріч з міні-футболу ГАТІ з командою ФЕМ



22 грудня Турнір з настільного тенісу на кубок директора інституту

