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1. Загальні положення 

1.1 Проведення Тижня спеціальності є складовою частиною навчально-

виховного процесу, спрямованою на адаптацію здобувачів освіти до вивчення 

спецдисциплін, формування почуття колективізму та творчої активності, 

виховання умінь самостійно здобувати знання та використовувати їх на практиці. 

1.2  Основною метою проведення Тижня спеціальності є формування 

професійної свідомості здобувачів освіти шляхом розвитку їх творчого 

потенціалу. 

 

2. Організація  проведення Тижня спеціальності 

2.1. Тиждень спеціальності проводиться один раз на рік в першому 

семестрі: 

-  для спеціальності «Галузеве машинобудування» - до Дня 

машинобудівника; 

-  для спеціальності «Електроніка» - до Дня енергетика; 

-  для спеціальності «Автомобільний транспорт» та «Транспортні 

технології (організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)» - 

до Дня автомобіліста; 

- для спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та 

«Комп’ютерна інженерія» - традиційно до дня Святого Миколая. 

2.2.  План проведення Тижня спеціальності обговорюється на розширеному 

засіданні циклової комісії спецдисциплін за участі завідувача відділенням та 

керівників навчальних груп і затверджується заступником директора з навчальної 

роботи. 

2.3.  До програми Тижня спеціальності включаються: 

-  виховна година «Твоя майбутня професія» - для здобувачів освіти 

першого курсу; 



- зустріч з провідними фахівцями міста, представниками провідних 

підприємств і організацій – для студентів старших курсів; 

-   конкурси творчих робіт професійного спрямування; 

-   виставка стіннівок, присвячених сучасним досягненням спеціальності; 

-   конкурс «Кращий за професією», фахові олімпіади; 

-   святкова презентація груп відповідної спеціальності. 

2.4. Підсумки конкурсів, змагань, творчих робіт підводяться урочисто в 

останній день Тижня. Переможці нагороджуються грамотами та подарунками (за 

сприяння спонсорів та студпрофкому). 

2.5. Інформація про хід Тижня спеціальності висвічується в 

інформаційному бюлетені на сайті коледжу та у соцмережах. 

2.6. Переможці професійних конкурсів мають перевагу під час 

призначення персональних та іменних стипендій. 

2.7. Письмовий звіт про проведення Тижня спеціальності подається 

завідувачам відділень, заступнику директора з навчальної роботи. 


