ЗАТВЕРДЖУЮ
/]и ректсlр К;rм'янеtlь,fl одiл bcbKot.o
lllej{l..l ll но

FЩ

(( З0 >

го ytl

l..l-,I

1.I

l,tia

В.С, К"цим

серпlirl 201t3

р.

\ахоOu щоао формування, qOqпmацii mа збережсення
конmuнеенmу сmуа eцmiB у Кам'янець-поаiльському
меOuчноJуlу уч.tJluu4i на 201в-2а79 навчальнuй piK

Змiст захOду

Nq

TepMiH

Il,п

1

виконання
Проведенняt майстер

класiв викJlадачами
училища сгriвбесiд з
учнями iшl<i,lt,ra
мешканцitз
ХмельниtlькоТ,
Тернопiлl,ськоi,
Чернiвецькоi областi
-

2

-5

4,

Згiдно
| графiка
i

корliсiй,

працiвники
до
01.04,2019р

Провс.дення f ня
вi;iкрl,tтих дверей

1В,05,2 019 р.

Предстаt:]J]ення

до

-,I

Розмi

ення

з

роСlо,ги,голOви
циклOtsих
метод14чних

и а
ГоловI,1 цик/Iоl]LIх

методич них

t<оiцiсiй, KypaTOIrpl

академiчнI4х груп

0\,!2,201Вр

Застуltн1,1к

диреI{тор;l з
виховноi робо,ги

Застуltник
директора:J

виховнOТ роботи,
зас,гуll н и It

директора з
наtзчалt нот

робоr,и

те"цебаченн к)

5

Заступник
лиректOра
виховноТ

Проведення
iнформацiйних
спiвбесiл з учняlии
шкiл лцiс,га

рекламних
матерiалiв гtро
училище в мiсцевiй
пресi; пока:J
пла,герiа"rtiв tlpo
училище ilo

Вiдповiда"ltьнi
особи :за
викOнання
захо дlR

{о

Заст,уltник

Примir,ка

повillомllL.нь }
районних i обласних
газетах

6

01.05,2019р,

Презентацiя
До
на
MicbKoMy
01.11.2 01Вр
училища
<Ярмарку професiй>
Офорп.t.ltення стенду дс)
"На
допомогу 10,12.201Вр
абiтурiенту"

диреi{тOра:J
I]ихоRноТ роботи,

застуIlник
директора з
навчальнот
роботи
Заступник
директOра з
l]иховноТ роботи
Вiлповiдальний
Ct,KpeTaI]

лрийма"ltьноi
KoMiciT

в

С,t,ворення
консул ь,t,а,ги вноt,о

пункту

до

10.12.2

0

1Вр

та

студентсько],о штабу
<АбiтурiЁн,г))
9

3абезпечення

постiйно

належного

KoMicii, засl,упник
дирек,гора з
вихоRноi робо,t,и

сайту училища

ознайомлення

до
та 05.10,2 01Вр,

абiтурiсн,r,iв
студентiв нового
прийому

"Правилами

Вiдгlовiдальний
секретар
прийма"ltьноТ

функцiонування
10.

Вiдltlовiдальн иl.i
секрет,ар
прийрtа"ltьнtli
Kotиicii

Застугtн1.1к

директора:J

навча"lrьноi
роботи, завiдув;l,t

з

вiлдiленнями

BHyTpilltHbol,tl

розпорядку
Кам'янеtць-

Подiльськогtl
медичного училища"

та
виI\4огами д()
ttiдгсlтовки
i
прOведення занять в
11

училиttli

Адаttтацiя розкJIаду

занять, кOнсультацiй
та вiдпрацювань llo

виробничих

студентiв

умов

до

01,10,Z 01Вр.

Заступнлtк
директора

навча,,tьноТ

роботи

lJ

1Z.

Вiлвiдування занять flo

адмiнiст,рlаlliсlо
учиJIиil{а :J I\4етою
ознайомJlення
з

01,,tL201Вр,

заступник

дирек,гора з
навчалl,ноI
роботи

piBHevt

iндивiдуа,цьноТ
п iдготовки сr,удент,iв
HoBoI.o гlрийому
1з.

Органiзаrliя

i

проt}еденнrt

консу/Iь,гаlliй

та

додатItоl]их занять з

предметiв,

виI{,цикають

Прот,ягом

Застуttниt<

навчаJ] ьного

дирекl,ора з
навчальнот
роботи,голсll]и

року

що

цикло}]их

I\4еl,оди1{ н

трудноtцi у студентiв
14,

15,

Проведення
Проr,ягоlи
iндивiдуальноi
наRча"цьного
роботи завiдувачами року
вiддiлень
зi
с,l,уден,гами нового
прийому,
якi
отримують
незадовiльнi оцiнки

Розгляд

засiданнях

на

педагогiчноi

1,6.

ради
училиIца питань, що
стосуються rtроблем
навчання
та
виховання студентiв
Провелення зборiв

Методист,
училишlа,

Протяг,ом

навчального
року

комiсiй,
виклада.li
Завiлувачi
вiддiленнями

Зас,гуuник
дирекT,ора

HaB.la"ltbHoT

циклоi]их
комiсiй,за вiдувач
вiддiлень
Завiдувачi
вiддiленнями

навча"ltьний pitt за

17,

-,I

Постiйно
та

якi

з

робо,t,и,голоRи

Кожного
груп с,гуденr,iв за мiсяця
lliдсуlиками роботи
за рtiсяць, CeIvIeCTp та
участю
I1редставникiв
адмiнiсr,рацii
Вивчення
психологiчних
органiзацiйних
факторiв,

их

Психолог

i

впливають на якiсть
1в

освiтньOго процесу
Розробка
{о початку
рекомендацiй щодо наt]чального
впровалження
семес,гру

новi,гнiх

навчання
Соцiолоl,iчнi
опи],уtiання

с,гудентiв,

методiв
Постiйно

Зас-тупник
лиректOра з
навча,ltьнот
роботи,головI,1
цикJIоl]их
методич н}4х
копц iсiй,завiлувач
вiддi,ленt,

Постiйно

Застугt

бесiди,

iндивiдуа"rtьнi
консуJIь,гацiТ

20

Розробка aHI{eT

методик,

допомагають

вирiшуваr,и

i

якi

21,.

t<

НЭВt{2ЛtэНоТ

oKpeMi

l]иникають

органiзацil

ни

лирек,гоl)а з
робот,и,t,оll оR и

проб,rrемнi питання,
що

учи/Iища

техно"rtог,iй,

форрr та

19

Меr,одис,г

L{1.IклOlJих

в

методиLIних

та

проведеннi
навчально-вихоRного
процесу
Iндивiдуальна
рсlбота з батьками
стулентiв

ксlм iсiй,:за вi7lувач

вiддi"ttень

Постiйно

Зас,гупник
директора:j

навча,ltt,ноТ
робоr,и,1,с;лов14

циклових
Kcl м

ici й,:за

вiддiлень,

в

iду

rза ч i

кура,I,ори

академiчних груl1
Заступник директора з навчальноТ роботи

Т,М. Мошак

