ЗВІТ ТЦ «ЕСТЕТИКА»ЗА 2014 Р.
Протягом 2014 навчального року організаційно-виховна та концертнофестивальна

діяльність

здійснювалась

відповідно

загальноуніверситетського плану роботи та рекомендацій

до

Міністерства

освіти і науки України, щодо поліпшення виховного процесу, сприяння
розвитку обдарувань студентської молоді, стимулювання самоврядування у
ВНЗ ІІІ-ІV ступеня акредитації. Керівники студій активно долучалися до
організації та проведення виховних заходів, які відбувалися на факультетах
та в інститутах університету, брали участь у проведенні загальноміських,
обласних та всеукраїнських культурно-масових заходів.
31.01.2014 відбулося святкове вручення дипломів майбутнім науковцям
(Випуск магістрів-2014). 21.02.2014 творчі колективи привітали чоловіків з
Днем захисника Вітчизни.
На початку березня, 01.03.2014, в актовій залі відбувся загально
університетський День відкритих дверей.

05.03.2014 ТЦ «Естетика»

допомагав номерами на святі факультету філології та журналістики з нагоди
200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка. І вже наступного дня відбувся
традиційний концерт до Міжнародного жіночого дня, який щорічно змінює
свою форму проведення. Цього разу факультети та інститути університету за
власним бажанням демонстрували номери на святковій програмі. Творчі
колективи також привітали чарівних жінок яскравими, феєричними
танцювальними, вокальними композиціями.
Протягом усього березня підрозділи університету святкували 200-річчя
Т.Г. Шевченка. Відбулись заходи інституту педагогічної освіти (07.03.2014),
Коледжу

Миколаївського

національного

університету

імені

В.О. Сухомлинського (11.03.2014), факультету філології та журналістики
(20.03.2014 р.).
Протягом березня квітня творчий центр сприяв проведенню таких заходів
(звуковий супровід):
- Фестиваль Інституту педагогічної освіти (22.03);

- Урочисте відкриття (23.03) та закриття (27.03) Всеукраїнської
олімпіади з географії (Обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти);
- Концерт до Дня народження факультету розвитку дитини (26.03);
- Fest Інституту педагогічної освіти (29.03, 30.03);
- «Дивограй» Інституту педагогічної освіти (05.04);
- «Літературний

вечір

Висоцького»

Коледжу

МНУ

ім.

В.О.Сухомлинського (15.04);
- Концертна програма Інституту психології та соціального забезпечення
(23.04);
- Випускний ліцею «Педагог» (30.05).
09.04

відбувся

запланований

звітний

концерт

творчого

центру

«Портфоліо», на якому студії продемонстрували свій талант, розкрили
творчий потенціал постійних та нових учасників студій.
Традиційною також є участь «Естетики» у щорічній благодійній акції
«Серце до серця». 26.04 у Каштановому сквері проводилась ІХ Всеукраїнська
благодійна акція «Серце до серця» за участі вокальних та хореографічних
студій центру, ведучих, сценариста.
07.05 відсвяткували День Перемоги. Концертну програму відвідали
ветерани, почесні гості.
Протягом року активною була діяльність і студії КВН. Збірна команда
факультету філології та журналістики «Не надо объяснять» брала участь у
сезоні Миколаївської студентської ліги КВН «Будильник» (15.10.13, 06.12.13,
12.01.14, 01.03.14), в якій успішно дійшла до фіналу і зайняла друге місце.
Керівник студії у складі команди КВН «Збірна Миколаєва» взяв участь у
сезоні центральної офіційної телевізійної Слобожанської ліги КВН (20.09.13,
18.11.13, 11.12.13), де дійшли до фіналу. Вихованці студії беруть активну
участь у культурно-масових заходах на факультетах. Керівник студії був
ведучим на КВН-і, що організувала кафедра військової підготовки. А

завершальним етапом цього навчального року став фінал КВН-фестивалю
«Кубок ректора», що відбувся 16.05.
Окрім

цього

«Естетика»

займається

профорієнтаційною

роботою.

Співпрацюємо з ЗОШ № 39, ЗОШ №15, юридичним ліцеєм. Учні цих
закладів постійно беруть участь в загальноунівесритетських концертних
програмах.
Так само традиційно розпочався і 2014-2015 навчальний рік. До
університетської родини влилась нова молода, енергійна, сповнена ідей сила
– першокурсники, яких ми привітали біла головного корпусу 1 вересня. На
посвяті традиційно лунають приємні слова на адресу нових студентів, а вони
у відповідь виголошують священну клятву першокурсника.
Після цього творчий центр працював, виконуючи свої функціональні
обов’язки. Кожен керівник студії склав план діяльності на І семестр.
Як

і

раніше,

«Естетика»

бере

участь

не

тільки

в

загальноуніверситетських заходах а й в міських. 13.09 на вулиці Радянській
учасники студій виступали з нагоди Дня міста. 16-18 вересня в актовій залі
проводились

відбіркові

кастинги,

які

допомогли

відшукати

нових

талановитих особистостей (вокалістів, хореографів, ведучих, КВН-щиків).
За звичаєм восени відбувся і «Осінній бал – 2014» (10.10). Керівники
студій творчого центру також доклали багато зусиль

в організації і

проведенні цього заходу. В його рамках був написаний сценарій і надано
вокальні номери.
13.10. був організований концерт «Повертайтесь живими», на якому
була вручена допомога миколаївським військовослужбовцям із зони АТО
(випускники, викладачі університету) та університетському загону оборони.
До 70-річчя Звільнення України від німецько-фашистських загарбників
28 жовтня була проведена концертна програма. 14 листопада відбулась
феєрична церемонія нагородження з нагоди Дня студента.
Роботу студії КВН було продемонстровано на ретельно підготовленому
КВНі «Кубок ректора», який відбувся 24.11.

27.11 учасники вокальної студії «Art-music studio» взяли участь в
Ярмарку професій та учбових закладів, що проходив в Обласному будинку
творчості.
5 грудня ми привітали чоловічий склад університету з Днем
української армії тематичним концертом.
Творчий центр завжди допомагає іншим підрозділам влаштовувати
свята. Також до нас звертаються різні організації. Звуковий супровід
організовували звукооператори 06.11 на «Посвяті у соціальні робітники»,
12.11 семінар Соціального страхування, 15.11 Мала академія наук, 19.11
«День

логопеда»

Інституту

педагогічної

освіти,

28.11

«Андріївські

вечорниці» філологічного факультету, 08.12 Зустріч зі студентами і
викладачами

Миколаївського

обласного

Центру

соціально-юридичної

допомоги постраждалим від насильства «НІКА» У РАМКАХ Всеукраїнської
акції «16 днів проти насильства». Окрім звукового супроводу надавались
вокальні номери 17.11 на День студента та День народження механікоматематичного факультету, 06.12 на 50-річчя спеціальності музичного
мистецтва, 17.12 на профорієнтаційному заході філологічного факультету.
У зв’язку із скороченням семестру трохи змінилась і діяльність
творчого центру. На зимових канікулах керівники студій займаються
методичною роботою, а саме: складають плани наступної діяльності,
підбирають

музичний

матеріал

(мінусовки,

музичні

композиції

для

хореографічних номерів), складають репертуар, створюють нові ідеї
проведення майбутніх свят, підбирають репертуар для постійних учасників,
пишуть сценарії, підбирають матеріал для гумору, складають методичні
настанови для учасників студій.
Варто

зазначити,

що

діяльність

ТЦ

неможлива

без

належного

матеріально-технічного забезпечення. Є потреба у придбанні костюмів,
мікрофонів, подовжувачів та меблів для проведення наукових конференцій та
нарад. У 2014 році силами співробітників творчого центру були придбані:
концертні сукні, спідниці, чоботи, фольга та синтепон для прикрашання

сцени, клей для ремонту кабінету, фото рамки, крони для радіомікрофонів
(на кожний концерт). Протягом року напрокат беруться костюми, яких не
вистачає, також за кошти творчого центру.
Слід висловити подяку студентам, які беруть активну участь у всіх
виховних та культурно-масових заходах, що організовує та проводить ТЦ
«Естетика». Зокрема, Камінській Аллі, студентці факультету розвитку
дитини,

Дмитрієвій

Дар’ї,

студентці

інституту

педагогічної

освіти,

Танасевській Альоні, студентці інституту педагогічної освіти, Кравченко
Катерині, студентці філологічного факультету, Албулу Артему, студенту
філологічного

факультету,

Ткачук

Тетяні,

студентці

філологічного

факультету, Дікусару Миколі, студенту навчально-наукового інституту
фізичного виховання та спорту, Підсусі Юлії, студентці механікоматематичного факультету, Полощанюку Еріку, студенту філологічного
факультету, Рожковій Тетяні, студентці філологічного факультету, Датій Яні,
студентці інституту фізичної культури та спорту, Самігуліній Оксані,
студентці інституту педагогічної освіти, Котляр Аллі, студентці Коледжу
МНУ імені В.О.Сухомлинського, Попович Яні, студентці філологічного
факультету, Сімко Мар’яні, студентці факультету економіки, Левенець
Ксенії, студентці філологічного факультету.

Директор ТЦ «Естетика»
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