


 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Предметний гурток є добровільним об’єднанням студентів, який створюється 

викладачами загальноосвітніх предметів та дисциплін зі спеціальностей. 

1.2. Гурток будує  свою роботу відповідно до цього Положення, розпорядку дня та 

плану роботи коледжу. 

2. МЕТА І ЗАДАЧІ 

2.1. Студентські предметні гуртки є об’єднанням студентів, що займаються науково-

дослідною роботою на некомерційній основі і створюються на базі кабінетів і лабораторій 

коледжу у своїй робот керуються Конституцією України, чинним законодавством. 

2.2. Студентські предметні гуртки - - форма поза аудиторної роботи студентів 

коледжу, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-

дослідницької діяльності студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку 

навчально-матеріальної бази кабінетів. 

2.3. Завданням роботи гуртків є: 

- поглиблене вивчення, закріплення знань і оволодіння практичними навичками з 

предметів/дисциплін; 

- вміння працювати у трудовому колективі. 

3. ФОРМИ ВЕДЕННЯ ГУРТКІВ 

3.1. Виконання курсових проектів на реальній основі. 

3.2. Виконання творчої роботи під час навчальної та виробничої практик. 

3.3. Організація проведення тематичних вікторин, диспутів тощо. 

3.4. Участь у розробці і модернізації навчального обладнання, кабінетів, лабораторій. 

3.5. Виготовлення рефератів, написання творчих робіт з тем предметів/дисциплін  тощо. 

3.6. Виготовлення наочних засобів навчання (слайдів, мультимедійних презентацій, 

відеофільмів). 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО 

4.1. Учасниками гуртків є студенти, які виявили бажання займатись в гуртку, які активно 

працюють в ньому протягом року. 

4.2. Гурткова робота організовується цикловими комісіями коледжу з предметів. 

4.3. Керівництво гуртковою роботою здійснюється викладачами, які ведуть гуртки, 

головами циклових комісій та заступником директора з навчальної роботи. 

4.4. Складається план роботи гуртка на рік і затверджується заступником директора з 

навчальної роботи. 

4.5. Робота гуртка відображається в спеціальному журналі, де визначається тематика 

засідань, час проведення засідань, ведеться облік студентів, які займаються в гуртку. 

4.6. Засідання гуртка проводиться не рідше одного разу на місяць. 

5. МІРИ ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ 

5.1.За успіхи, досягнуті під час занять в гуртках студенти відмічаються: 

- в наказах по коледжу; 

- грошовими преміями; 

- грамотами коледжу; 

- творчі роботи, які успішно виконанні студентами в позаурочну годину, відповідно до 

вимог програм, можуть бути зараховані як виконання лабораторних, практичних. курсових і других 

видів навчальних завдань; 

- кращі роботи студентів можуть бути запропоновані для участі в міських, обласних, 

державних конкурсах, виставках тощо. 

5.2. Викладачі – активні організатори і керівники гуртків можуть відзначатись: 

 - в наказах по коледжу; 

- грошовою премією; 

- грамотами та подяками коледжу. 

 


