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1.
Загальні положення
1.1. Курси довузівської підготовки є структурним підрозділом коледжу,
основною метою яких є реклама освітніх послуг Лохвицького механікотехнологічного коледжу, профорієнтаційна робота серед учнів старших класів
загальноосвітніх закладів та молоді, яка має базову та повну загальну середню
освіту, залучення і підготовка їх до вступу в ВНЗ.
1.2. Курси керуються у своїй діяльності Законом України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Правилами прийому до Лохвицького механікотехнологічного коледжу ПДАА», «Положенням про Лохвицький механікотехнологічний коледж Полтавської державної аграрної академії», іншими
законодавчими і нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що
мають чинність в коледжі.
1.3. Курси безпосередньо підпорядковуються директору коледжу.
Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльності курсів
здійснює керівник, який призначається і звільняється директором коледжу.
1.4. Заняття на курсах допомагають слухачам систематизувати знання,
накопичені за роки навчання в школі, підготуватись до незалежного тестування,
здачі вступних випробувань.
1.5. Курси працюють в взаємодії з Приймальною комісією коледжу,
завідуючими відділень, цикловими комісіями, відділом кадрів, бухгалтерією,
бібліотекою, іншими підрозділами коледжу.
1.6. Кошторис витрат по забезпеченню діяльності курсів, його структура
та штатний розпис затверджуються директором коледжу за поданням керівника
курсів.
2.

Основні завдання.

2.1. Забезпечення високоефективного навчання слухачів відповідно до
чинних програм і вимог до проходження зовнішнього незалежного оцінювання
якості освіти.
2.2. Проведення профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи серед
населення з питань вступу і навчання в технікумі.

2.3. Організація днів відкритих дверей в коледжі, участь в ярмарках
професій за сприяння центрів зайнятості населення.
2.4. Використання різних форм роботи для створення високої репутації та
престижності коледжу, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців.
3.

Функціональна діяльність.

3.1. Організація та забезпечення навчальних курсів з метою підготовки
абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади.
3.2. Реклама освітніх послуг технікуму через друковані та електронні
засоби масової інформації; internet, реклама в спеціалізованих друкованих
масових виданнях. Пряма реклама серед населення засобами наочної агітації.
3.3. Підготовка до друку рекламних матеріалів про коледж (буклетів,
плакатів, листівок, презентацій тощо).
3.4. Постійна співпраця з засобами масової інформації з метою
рекламування освітніх послуг Лохвицького механіко-технологічного коледжу.
3.5. Підготовка та подача в ЗМІ оголошень про прийом студентів до
коледжу.
3.6. Забезпечення функціонування сторінки курсів на сайті Лохвицького
механіко-технологічного коледжу ПДАА.

