Управління охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад охорони здоров’я
Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової
Протокол № 2
засідання приймальної комісії
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової »
від «23» січня 2017 року
Присутні:
Брянцев О.М.
Калініченко О.І.
Кудь Ю.В.
Баско Я.Ф.
Занік В.В.
Пякішев А.А.
Волков В.Ф.
Панкратова С.
Біловадська К.
Було присутніх – 9 чол.
Порядок денний:
1.
Про профорієнтаційну роботу.
2.
Про проведення днів профорієнтаційної роботи.
3.
Обговорення щодо закріплення відповідальних за виконання
профорієнтаційної роботи на 2016-2017 нав. рік.
4.
Про проведення Дня відкритих дверей.
По першому питанню слухали інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Кудь Ю.В., яка довела до відома членів приймальної
комісії інформацію про організацію та особливості профорієнтаційної роботи
у 2016-2017 навч. році. Створений план профорієнтаційної роботи на
2016-2017 н.р. згідно якому викладачам необхідно активно здійснювати
профорієнтаційну роботу в закріплених загальноосвітніх школах міст та
району, відповідальним посадовим особам здійснювати контроль за
проведенням профорієнтаційної роботи в закріплених прилеглих районах
області, в міських
газетах ЗМІ постійно висвітлювати новини з життя
коледжу, підготувати блоки інформаційних матеріалів про правила прийому
до коледжу в 2017 році, необхідно розробити графік виїзду виїзних
профорієнтаційних бригад в школи району та навчальні заклади сусідніх
районів. Заплановано участь коледжу в проведенні «Ярмарки професій»,
організатором якої виступив міський центр зайнятості.
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В обговоренні виступили:
Калініченко О.І. – заступник
голови приймальної комісії, яка
акцентувала увагу присутніх на слідуючих питаннях:
1. З метою безпосереднього ознайомлення з умовами навчання та
проживання у гуртожитку студентської молоді проводити «Дні відкритих
дверей».
2. Створити студентську лекторську групу
для проведення
профорієнтаційної роботи.
Баско Я.Ф. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії,
який у своєму виступі запропонував внести до плану профорієнтаційної
роботи такі заходи:
1. З метою поглиблення профорієнтаційної роботи серед учнівської
молоді міста та району ввести в практику спільне проведення культурновиховних, спортивних заходів, конкурсів, фестивалів.
2. З метою ознайомлення широкого кола читачів з особливостями
навчально-виховного процесу в КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім.
Марії Шкарлетової» здійснити випуск збільшеного тиражу інформаційного
вісника «Пульс» для розповсюдження через студентів коледжу.
3. Висвітлювати фото та відео матеріали про умови навчання та
відпочинку, спортивне життя студентів на офіційному веб-сайті коледжу.
Вирішили:
1. Інформацію про організацію та проведення
роботи у 2016-2017 навч. році прийняти до уваги.

профорієнтаційної

По другому питанню слухали інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Кудь Ю.В., яка довела до відома членів приймальної
комісії, що в рамках проведення профорієнтаційної роботи, щодо прийому в
2017 році, необхідно провести з 27 січня по 1 червня 2017 року дні
профорієнтаційної роботи. Відповідальним за проведення профорієнтаційної
роботи активізувати в закріплених ЗОШ міста Куп’янська та району
профорієнтаційну роботу, а посадовим особам, відповідальним за
організацію та проведення профорієнтаційної роботи в школах суміжних
районів області та сусідніх областей, встановити зв’язок з районними
відділами освіти, місцевими ЗМІ для забезпечення належної інформації про
Правила прийому до КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії
Шкарлетової» у 2017 році у загальноосвітніх навчальних закладах. А також
необхідно створити мобільні профорієнтаційні бригади зі студентської
молоді для проведення профорієнтаційної роботи за місцем проживання.
З метою ознайомлення випускників шкіл міста та району з навчальною
та матеріально-технічною базою коледжу, умовами навчання та відпочинку
студентів направити інформаційні матеріали в місцеві засоби масової
інформації та провести «Дні відкритих дверей» 27.01.2017 р, 26.02.2017 р.,
25.03.2017 р., 28.04.2017р.
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Вирішили:
1. Інформацію про проведення профорієнтаційної роботи, щодо
прийому в 2017 році прийняти до уваги.
По третьому питанню слухали голову приймальної комісії
Брянцева О.М., який довів до відома присутніх інформацію, щодо
закріплення відповідальних за виконанням профорієнтаційної роботи на
2016-2017 навч. рік
І.Призначити відповідальними за організацію та проведення
профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах суміжних районів
області та сусідніх областей посадових осіб:
1.Поєдинцеву Л.Л. – Куп’янський район
2.Степанова О.В. – Чугуївський район
3.Калініченко О.І. – Борівський район
4.Шаповал М.М. – Сватівський район Луганської обл.
5.Троц В.М. – Шевченківський район
6.Коваленко О.О.– Дворічанський район
7.Горовенко О.Л. – В-Бурлуцький район
ІІ. Призначити відповідальними за проведення профорієнтаційної роботи
в школах м. Куп’янська та району:
1.Зайцева В.О. –
ЗОШ № 1
2.Прус І.В.
–
ЗОШ № 2
3.Пітух О.О.
–
ЗОШ № 4
4.Ситник К.Г.
–
ЗОШ № 6
5.Забару І.В.
–
Гімназія № 1
6.Мороза В.В.
–
Навчальний комплекс № 3
7.Луценко Н.М. –
Гімназія № 2
8.Ярошенко І.В. –
ЗОШ № 11
9.Мякішеву Г.В. –
ЗОШ № 12
10.Позігун С.М. –
Кіндрашівська ЗОШ
11.Снитка В.І –
Моначинівська ЗОШ
12.Яксманецьку Р.В. – Гусинська ЗОШ
13.Поляк М.Г. –
Просянська ЗОШ
14.Моісеєву Я.В. –
Петрівська ЗОШ
15.Турчак В.Л. –
Грушківська ЗОШ
16.Соболь І.Є. –
Нечволодівська ЗОШ
17.Ратушну С.В. –
Петропавлівська ЗОШ
18.Малишеву Л.І. –
Кругляківська ЗОШ
19.Банзюк Т.В. –
Піщанська ЗОШ
20.Мозгову М.М. –
Кислівська ЗОШ
21.Компанієць Т.Л. – Курилівська ЗОШ № 1
22.Міхнову А.П. –
Курилівська ЗОШ № 2
23.Баско Я.Ф. –
Подолянська ЗОШ
24.Козир Г.В.
–
Глушківська ЗОШ
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25.Семикіну Н.О. –
Пристінська ЗОШ
26.Старостенко В.В. – Сеньківська ЗОШ
27.Марченко А.О. –
Лісностінківська ЗОШ
ІІІ. Відповідальними за розміщення інформації про найбільш вагомі
події та виховні заходи у коледжі засобами масової інформації призначити
Поєдинцеву Л.Л. та редактора інформаційного вісника «Пульс» Тищенко О.І.
ІV. Відповідальними за розміщення інформації про найбільш вагомі
події навчально-виховного процесу у коледжі на сайті КЗОЗ «Куп’янський
медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» призначити Поєдинцеву Л.Л.,
Шаповал М.М., Савін О.А.
Вирішили:
1. Ухвалити рекомендовані кандидатури.
По четвертому питанню слухали Калініченко О.І., заступника голови
приймальної комісії КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії
Шкарлетової», яка доповіла, що на виконання плану роботи щодо
забезпечення якісного прийому абітурієнтів, плану профорієнтаційної роботи
на 2016-2017 навчальний рік провести «Дні відкритих дверей». Для
проведення профорієнтаційного заходу зобов’язати :
1.Поєдинцеву Л.Л. – заступника директора з виховної роботи :
– розробити і затвердити програму проведення «Дня відкритих дверей»;
– підготувати викладачів, екскурсоводів, завідуючих музейними
комплексами, лаборантів, представників студентсього самоврядування до
зустрічі гостей;
– зробити оголошення про проведення заходу на офіційному веб-сайті
коледжу;
– забезпечити контроль за організацією проведення заходу та виконання
програми Дня відкритих дверей.
2. Харицьку Т.В.– заступника директора з адміністративно-господарчої
роботи:
– здійснити контроль за підготовкою території навчального закладу,
навчальних кабінетів, приміщень коледжу.
3. Тищенко О.І. – редактора газети «Пульс»:
– оформити фоторепортажі зустрічі;
– матеріали висвітлити в коледжанській газеті;
– організувати роботу музеїв коледжу.
4. Малишева О.В. – інженера з ТБ та ОП:
– перевірити об’єкти коледжу на відповідність техніці безпеки.
Вирішили:
1. Затвердити зазначені вище відповідальні кандидатури та розмістити
оголошення на веб-сайті коледжу.
Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.М. Брянцев
Ю.В. Кудь
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