День першокурсника на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

12 вересня 2019 року відбувся традиційний виїзд викладачів і студентів І-ІV курсів
спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» та «Менеджмент
соціокультурної діяльності» на мальовничий берег річки Псел, де у затишному місці
пройшла посвята першокурсників у студенти кафедри соціальної роботи і менеджменту
соціокультурної діяльності.

Посвята в студенти – це свято, яке залишається в пам’яті кожного студента назавжди.
Причому, не тільки для першокурсників, а й для викладачів та студентів старших курсів,
які в цей день приймають до своєї дружньої кафедральної родини новоприбулих. Тому
організатори (к.п.н., ст.викл. ІОНОВА Ірина Миколаївна та к.п.н., ст.викл. ГОНЧАРЕНК
О Олена Володимирівна
) підійшли до підготовки і проведення заходу креативно і, разом з цим, відповідально.
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Традиційно дійство посвяти мало кілька етапів. Стартувало все з веселої спортивної
естафети, яку для всіх студентів і викладачів підготував викл. ЗНОБЕЙ Олексій
Володимирович
зі своїми
помічниками – студентами 0025 і 0026 груп.

Після жвавої розминки першокурсники отримали унікальну нагоду презентувати себе.
Так, студенти 0015-стн та 0016-стн груп разом зі своїм куратором – к.п.н., ст.викл. КИРИ
ЛЮК Ганною Василівною
– продемонстрували викладацько-студентській аудиторії своє привітання і подарували
подарунки.

А ось студенти 0015 та 0016 груп вже встигли на заняттях з навчальної дисципліни
«Соціальні комунікації» підготувати разом з к.п.н., доц. ПОЛЯКОВОЮ Ольгою
Михайлівною
флеш-моб, який
вони і продемонстрували, залучивши до участі у ньому всіх бажаючих.
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Родзинкою свята став квест, підготовлений для першокурсників викл. ШЕВЧЕНКО
Таїсією Станіславівною
разом зі студентами 0028 та 0028-стн груп. Різноманітні конкурси на винахідливість,
кмітливість та інтуїцію додали позитивних і незабутніх вражень всім учасникам гри.

На завершення свята відбувся традиційний конкурс польових каш, приготовлених
власноруч старшокурсниками, викладачами (к.п.н., ст.викл. КЛОЧКО Олексій
Олександрович
і к.п.н.,
ст.викл.
ПО
НОМАРЕНКО Людмила Іванівна
) і лаборантами (
СТЕЦЕНКО Євгенія
й
СТОЦЬКА Юлія
). Головою журі була обрана завідувачка кафедри – к.п.н., доц.
ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна
.

Сподіваємось, що першокурсники 2019 року гідно розпочнуть своє студентське життя, з
честю будуть носити звання студента Педагогічного і ще не раз яскраво й талановито
представлять рідну кафедру та Навчально-науковий інститут педагогіки і психології.
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