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І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

1. Метою створення гуртків для студентів коледжу є підвищення якості 

підготовки і виховання спеціалістів, які відповідають вимогам виробництва, 

науки, техніки, культури. 

2.  Завданнями роботи гуртків є: 

2.1. Поглиблене вивчення, закріплення знань і оволодіння практичними 

навичками зі спеціальності. 

2.2.   Прищеплення вміння роботи на виробництві у виробничому колективі. 

3. Форми ведення гурткової роботи: 

3.1. Заняття в предметних гуртках із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін; 

3.2.   Виконання курсових проєктів на реальній основі; 

3.3.   Виконання творчої роботи під час навчальної та виробничої практик; 

3.4.  Участь у розробці, виготовленні і модернізації навчального обладнання; 

кабінетів, лабораторій; 

3.5.   Виготовлення рефератів, написання лекцій з тем предметів та ін. 

                                    2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО  

2.1.  Учасниками гуртків є студенти, які виявили бажання займатись в гуртку та 

активно працюють у ньому протягом року. 

2.2. Гурткова робота організовується цикловими комісіями коледжу з дисциплін, 

які входять у циклову комісію. 

2.3.  Керівництво гуртковою роботою здійснюється викладачами, які ведуть 

гуртки, головами циклових комісій, завідувачами відділень та заступником 

директора з виховної роботи. 

2.4.   Гурткова робота відображається в спеціальному журналі, де визначається 

тематика засідань, ведеться облік студентів, які займаються в гуртку.  

                     3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

3.1.  Студенти, які займаються в гуртках, використовують обладнання, кабінети, 

лабораторії, прилади й інші підрозділи коледжу. 

3.2.   Засідання гуртків можуть проводитись на виробництві згідно з укладеними 

угодами. 



                   4. ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ 

4.1.    За успіхи, досягнуті під час занять в гуртках, студенти відзначаються: 

     - у наказах по коледжу; 

     - грошовими преміями; 

     - грамотами коледжу; 

     - творчі роботи, які успішно виконані студентами в позаурочний час, 

відповідно до вимог програм, можуть бути зараховані як виконання 

лабораторних, практичних, курсових та інших видів навчальних завдань; 

     - кращі роботи студентів можуть бути висунені для участі в міських, 

обласних, державних конкурсах та виставках. 

4.2.   Викладачі – активні організатори і керівники гуртків можуть відзначатися: 

     -  у наказах по коледжу; 

     -  грошовою премією; 

     -  грамотами коледжу. 


