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З А Х О Д И  

колективу викладачів, обслуговуючого персоналу, студентів Дрогобицького коледжу 
нафти і газу на вшанування 203-х роковин від дня народження  

Великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка 
1. Створити оргкомітет з питань Шевченкіани в колективі.  

       До 02.02.2017р., Павлюк П.С. 
2. Провести урочисті збори з нагоди 203-х роковин від дня народження Тараса Шевченка. 

15.03.2017р. Крет М.М. 
3. Підготувати та провести бесіди в академічних групах на тему: «Тарас Шевченко, Іван 

Франко – два крила української державності». 
Керівники груп, протягом І-го кварталу 

4. Організувати та провести конкурси поезій, художнього слова Тараса Шевченка та власних 
творів студентів серед студентів першого курсу. 

До 06.03.2017 року, викладачі гуманітарних дисциплін. Дробчак М.Д. 
5. Організувати конкурс стінних газет за літературною спадщиною Тараса Шевченка.  

До 06.03.2017р.Студенти І-ІІ-го курсів. Студрада. Керівники груп 
6. Провести ревізію наявності української атрибутики в кабінетах, лабораторіях, кімнатах 

гуртожитку. При відсутності – придбати та  встановити. 
До 08.03.2017р. Зав.кабінетами, зав.лабораторіями, мешканці гуртожитку 

7. Прийняти участь у загальноміськосму конкурсі поезій Тараса Шевченка. 
Дробчак М.Д., голова циклової комісії 

8. Підготувати нагороди для активних учасників Шевченкіани. 
Оргкомітет з підготовки свята 

9. За результатами проведених заходів готувати накази на відзначення кращих учасників. 
Павлюк П.С. 

10. На час святкування роковин Тараса Шевченка на фасаді, в місцях зібрання студентів та 
викладачів вивішувати Державний Прапор та Прапор коледжу. 

Організатори заходів. Постійно 
11. Працівникам бібліотеки коледжу підготувати виставку літератури: «Шевченко – людина 

світового масштабу». 
Зав`ялова Н.О., працівники бібліотеки 

12. В читальному залі бібліотеки організувати конкурс поезії серед мешканців гуртожитку. 
Зав. Бібліотекою, Зав`ялова Н.О. Вихователі, Ковба Г.І., Лишик М.І. 

13. Викладачам української мови, української літератури організувати конкурс творчих робіт 
«Шевченко в моєму житті»                                                  Дробчак М.Д., голова циклової комісії 

14. Викладачам іноземних дисциплін організувати конкурси «Шевченко очима громадян інших 
держав»                                                                                                                            Гораль М.Б. 

15. Викладачам-предметникам домогтися наявності «Кобзаря» у кожній сім`ї студентів. 
Постійно. Викладачі, голови циклових комісій 

16. Прийняти участь у загальноміському Віче з нагоди роковин перепоховання Великого 
Кобзаря.                                                                                                                       Травень 2017р. 

17. Налагодити зв`язок з редакціями газет «Галицька зоря», «З любов`ю у світ» тощо. 
Викладачі гуманітарного циклу 

18. На сайті коледжу розміщувати основні події, пов`язані з проведенням виховних заходів, у 
зв`язку з досягненнями у вивченні окремих предметів, успіхах в олімпіадах та практичних 
конференціях.                                                               Постійно. Михайлишин Б.І., Дробчак М.Д. 

19. Активізувати роботу ансамблю викладачів в підготовці до урочистостей. 
Постійно. Павлюк П.С. 

20. Залучити членів товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка до урочистостей в 
колективі. Підготувати квіти до пам`ятника Великому Кобзареві у місті. 

Постійно. Павлюк П.С., Шимко М.Ю. 
21. Контроль ха виконанням дних заходів покласти на оргкомітет. 
 

Заступник директора з виховної роботи    П.С. Павлюк 
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