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                                                    1.Завдання тижнів 
 

1. Забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності і 

зацікавленості студентів, сприяння формуванню їх наукового світогляду. 

2. Вдосконалення науково-методичного рівня та рівня педагогічної майстерності 

викладачів, збагачення педагогічного досвіду коледжу. 

3.  

Поглиблення знань з профільних навчальних дисциплін та підвищення інтересу до 

інших дисциплін, передбачених навчальним планом коледжу. 

 

                                                               2. Функції тижнів 

1. Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до 

навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні здібності студентів. 

2. Діагностична – можливість отримувати інформацію про динаміку професійного 

рівня викладачів та особистісний розвиток студентів. 

3. Моделююча – при плануванні тижнів розробляються принципово нові форми 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

4. Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування студентів про 

досягнення науки і техніки. 

                                                          3. Структура тижнів 
 

            Складовими предметних тижнів мають бути відкриті заняття, відкриті виховні 

години з наступним обговоренням їх, науково-практичні конференції, індивідуальні та 

групові огляди-конкурси, виставки творчості студентів тощо, засідання циклової 

методичної комісії. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення. 

 

                                                    4.Організація та проведення 

1. Предметні тижні організовуються й проводяться цикловими комісіями, як правило, 

один раз на рік. 

2. До участі в предметних тижнях залучаються всі бажаючі студенти. Можуть бути 

запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, представники 

громадськості. 

3. На розширеному засіданні циклової комісії разом із членами оргкомітету 

складається програма проведении тижня. При цьому важливе місце відводиться 

ініціативі самих студентів, хоча особистість викладача, звичайно, відіграє важливу 

роль. 

4. Після затвердження програми, циклова комісія приступає до складання сценаріїв 

групових заходів та репетиції (КВК, художня самодіяльність тощо). 

5. Після виконання програми тижня проходить засідання циклової комісії. На ньому 

визначають ступінь та якість виконання програми, визначають переможців, вносять 

пропозиції щодо їх нагородження адміністрацією коледжу. Крім того члени комісії 

ретельно аналізують позитивне і негативне для даного тижня, заносять протоколом 

до журналу роботи циклової комісії. 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                  Перекіпська Т.О. 
 


