
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 
про адміністративну раду 

у Відокремленому структурному підрозділі 

«Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» 
 

 

 

Обговорено та затверджено 

рішенням педагогічної ради 

ВСП «НФК УДУНТ»  

Протокол № __5_____ від  

«_28__» ___12______ 2021 р. 

 

Введено в дію 

Наказ ВСП «НФК УДУНТ» 

№ __177-од____ від  

«_28__» ___12______ 2021 р. 

  

 

 

 

 

 

Нікополь, 2021 



 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Адміністративна рада ВСП «НФК УДУНТ» створена згідно з 

"Законом про освіту", «Законом про фахову передвищу освіту», Положенням 

Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій». 

1.2. Адміністративна рада є робочим органом та здійснює безпосереднє 

керівництво освітньою та адміністративно-господарчою діяльністю коледжу. 

1.3. Адміністративна рада несе відповідальність за: 

- організацію освітнього процесу на рівні державних стандартів якості 

освіти; 

- підготовку спеціалістів відповідно рівня кваліфікації; 

- виконання державного замовлення та договірних зобов'язань по 

підготовці молодшого спеціаліста; 

- високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське 

становище, науково-виробничу та комерційну діяльність; 

- додержання умов колективного договору; 

- проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

адміністративно-педагогічних працівників коледжу; 

- захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну 

таємницю; 

- дотримання чинного законодавства, активне використання засобів щодо 

удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової та виконавчої 

дисципліни; 

- виконання програм соціального розвитку колективу. 

1.4. У своїй діяльності адміністративна рада керується: 

- "Закон про освіту"; 

- «Законом про фахову передвищу освіту»; 

- Положенням про ВСП «НФК УДУНТ»; 

- нормативними документами уряду України та Міністерства освіти 

України; 

- наказами та розпорядженнями ректора. 

1.5. Адміністративна рада реалізує покладені на неї завдання в тісній 

взаємодії з підрозділами коледжу та УДУНТ. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2 . 1 .  Організація навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів якості освіти та підготовка спеціалістів відповідного рівня 

кваліфікації. 

2 . 2 .  Організація адміністративно-господарської та фінансово-

економічної діяльності. 

2 . 3 .  Координація роботи підрозділів коледжу. 

2 . 4 .  Організація проведення підготовки, перепідготовки та атестації 

адміністративних та педагогічних робітників коледжу. 



2 . 5 .  Здійснення інформаційного забезпечення діяльності коледжу. 

2 . 6 .  Заохочення персоналу до підвищення відповідальності за стан 

виконавчої та трудової дисципліни. 

 

3. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ 

 

3.1. Адміністративна рада у відповідності з покладеними на неї 

завданнями: 

- розробляє і здійснює заходи по систематичній перевірці дотримування 

коледжем Закону про освіту, актів законодавства і Постанов уряду України в 

галузі освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

державних завдань, договірних зобов'язань; 

- визначає рівень роботи підрозділів коледжу з основних напрямків їх 

діяльності; 

- в своїх рішеннях вносить пропозиції про поліпшення якості роботи та 

пропонує заходи щодо реорганізації та управління підрозділами; 

- на підставі звітів та наказів вживає заходів щодо виявлених недоліків та 

порушень, притягнень до відповідальності; 

- систематично аналізує рівень навчання і виховання студентів, якість 

підготовки молодших спеціалістів, розвиток матеріальної бази, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, дає оцінку відповідності державним 

стандартам та вимогам, розробляє з цих питань пропозиції і рекомендації; 

- організовує і аналізує роботу приймальної комісії, педагогічної ради та 

методичної ради; 

- розглядує та узгоджує педагогічне навантаження викладачів складені 

цикловими комісіями (попередні, на наступний рік і поточні на початок 

навчального року, для складання тарифікації на навчальний рік), у випадку 

необхідності вносить відповідні корективи до рішень циклових комісій. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ 

 

4.1. Адміністративна рада, згідно з покладеними на неї завданнями, має 

право: 

- складати експертні комісії для вивчення та контролю роботи з основних 

напрямків освітньої діяльності, здійснювати необхідні заходи для об’єктивної 

оцінки стану навчання і виховання студентів, якості підготовки молодших 

спеціалістів; 

- вивчати організацію виробничого навчання студентів та використання 

випускників на державних підприємствах, організаціях і установах; 

- одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів коледжу 

необхідні матеріали з питань, що входять до компетенції адміністративної ради; 

- залучати висококваліфікованих педагогічних працівників до участі у 

роботі експертних комісій; 

- припиняти дію наказів, розпоряджень та контролю виданих керівником 

закладу та підрозділу в порушення діючого законодавства України, нормативних 

документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

наказів УДУНТ і вимагати в установленому порядку їх відміни; 



- брати участь у розгляді документів з питань прогнозування і планування 

навчально-виховної роботи підрозділів, прогнозування та затвердження 

педагогічних навантажень викладачів в кінці і на поточний навчальний рік. 

4.2. На адміністративну раду покладено обов’язки: 

- надавати допомогу відповідним структурним підрозділам коледжу з 

питань контролю навчання та виховання, якості підготовки молодших 

спеціалістів; 

- на підставі контролю роботи підрозділів коледжу та атестації 

педагогічних працівників оформляти відповідні документи (накази, 

розпорядження, доповідні та службові записки, довідки, акти, протоколи 

засідань), в яких давати оцінку рівня навчально-виховної роботи та свої 

пропозиції та рекомендації керівникам підрозділів, які спрямовані на 

поліпшення діяльності; 

- у разі виявлення незадовільної діяльності навчально-виховного процесу, 

якості підготовки студентів та рівня викладання, порушувати в установленому 

порядку питання про відповідність керівних,адміністративно-господарчих та 

педагогічних працівників займаним посадам. 

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

5. До складу адміністративної ради входять керівники відповідних 

структурних підрозділів. 

5.1. Склад адміністративної ради та розподіл обов'язків між її членами 

затверджується директором  коледжу. 

5.2.Члени адміністративної ради несуть особисту відповідальність за 

виконання покладених на них обов'язків, використання наданих їм прав, 

дотримання інтересів коледжу. 

5.3. Графік засідань адміністративної ради складається її керівником - 

директором  коледжу. 

5.4.За результатами засідань адміністративної ради складається протокол 

засідань з обов'язковим ознайомленням зі змістом всіх членів ради. 

 

6.КЕРІВНИЦТВО АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ 

 

6.1. Адміністративна рада очолюється директором коледжу, який 

контролює діяльність ради і несе персональну відповідальність за виконання 

завдань, що випливають з цього положення. 

6.2. Реорганізація і ліквідація адміністративної ради здійснюється 

Наказом директора коледжу. 

 

 

 
 

 


