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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення про відділення коледжу розроблене відповідно до 

законодавства України і є документом, який регламентує діяльність відділень 

Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (надалі - Коледж). 

1.2. Головними завданнями відділень  Коледжу є: 

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка 

забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший 

спеціаліст" і відповідає стандартам вищої освіти; 

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності; 

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців з вищою освітою; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються в  Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України; 

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька 

діяльність; 

- створення відповідних умов для практичного навчання студентів; 

- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до 

освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності; 

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян. 

1.3. Відділення є навчальним структурним підрозділом Коледжу, який 

здійснює підготовку студентів за спорідненими спеціальностями, якщо на ньому 

навчається не менше, ніж 150 студентів. 

1.4. Відділення створюється і ліквідується наказом директора Коледжу, 

який ухвалюється Педагогічною Радою Коледжу. 

1.5. У Коледжі створені відділення: 

- інженерної механіки та машинобудування; 

- металургійне; 

- електротехнічне; 

- обліково-економічне та заочне 

1.6. Навчальна, методична, виховна та інші види діяльності відділення 

Коледжу регламентується Положеннями про ВСП «НФК УДУНТ»  та 

відповідними Положеннями, які діють в Коледжі 

 

2 СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ 

 

2.1 Структура відділення визначається директором Коледжу. 

2.2 До складу відділення входять: 

- профілюючі предметно-циклові комісії, які закріпляються за відділенням 

відповідним наказом директора на початку навчального року; 



- навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей; 

- навчальні лабораторії та кабінети. 

2.3 Циклова комісія є основним навчальним структурним підрозділом 

відділення, 

що здійснює навчальну та методичну діяльність з однієї або кількох 

споріднених дисциплін або практичного навчання та виховну роботу серед 

студентів в аудиторний та позааудиторний час. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДДІЛЕННЯ 

 

3.1 Керівництво діяльністю відділення здійснює завідувач відділення, 

який призначається наказом директора з числа найбільш досвідчених викладачів. 

3.2 Завідувач відділення несе відповідальність за всю діяльність 

відділення. Розпорядження завідувача відділенням по організації та здійсненню 

навчальної, методичної та виховної роботи в структурних підрозділах відділення 

є обов'язковими до виконання у частині, що не суперечить цьому Положенню, 

діючим положенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та 

чинному законодавству України. Він забезпечує організацію навчально- 

виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль 

за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю 

викладачів. 

3.3 Розпорядження завідувача відділенням у межах його компетенції є 

обов'язковим для осіб, які працюють або навчаються на спеціальності і можуть 

бути скасовані директором  коледжу. 

3.4 Завідуючий відділенням вищого навчального закладу з підготовки 

молодших спеціалістів виконує значний обсяг роботи: 

- забезпечує підготовку матеріалів до акредитації спеціальностей 

відділення та проведення атестаційної та акредитаційної експертизи на 

відділенні; 

- організація та контроль проведення курсового та дипломного 

проектування на відділенні; 

- організація та проведення екзаменаційних сесій та ДПА на відділенні; 

- здійснює керівництво навчально-виховною роботою на відділенні; 

- контролює хід навчально-виховного процесу на відділенні і вживає 

заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків; 

- організовує і веде облік успішності та відвідування занять студентами; 

- готує матеріали до проведення педагогічних та методичних рад; 

- забезпечує виконання студентами обов'язків, які покладені на них; 

- готує з керівниками груп пропозиції щодо призначення студентам 

стипендій; 

- бере участь у формуванні рейтингу студентів для розподілу по місцях 

проходження практики та майбутньої роботи; 

- бере участь у роботі приймальної комісії; 

- організовує і проводить роботу з батьками студентів відділення; 

- ведення документації на відділенні в установленному порядку; 

- веде облік роботи відділення і готує відповідну звітність; 

- вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу 



тощо. 

3.5. План роботи відділення складається на один рік, затверджується 

директором ВСП «НФК УДУНТ» . 

 

4 ЗМІСТ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ 

 

Робота відділення може складатися за основними примірними розділами. 

4.1. Організаційна робота: 

- організація та проведення курсового та дипломного проектування, 

складання державних іспитів; 

- організація та проведення атестаційного та акредитаційного самоаналізу 

спеціальностей; 

- підготовка матеріалу для складання тематики та графіків виконання 

курсових та дипломних проектів і робіт, складання державних іспитів; 

- аналіз результатів навченості студентів за підсумками поточного 

навчання;' 

- підготовка матеріальної бази відділення до дня відкритих дверей; 

- участь у роботі приймальної комісії і у формуванні академічних груп 

нового прийому; 

- організація своєчасного планування всіх ланок відділення; 

- підготовка матеріалу до наказу про призначення старост навчальних 

груп; 

- участь у засіданнях стипендіальної комісії; 

- підготовка матеріалу для наказів про переведення на наступний курс та 

випуск студентів. 

4.2. Виховна робота: 

- відвідування викладачами, завідуючим відділенням засідань 

студентських громадських організацій; 

- надання допомоги в організації та проведенні вечорів відпочинку, 

художньої самодіяльності, спортивних змагань студентів відділення;  

- участь у загальних виховних заходах навчального закладу; 

- участь у роботі комісії з профілактики правопорушень студентів; 

- надання допомоги кураторам груп в організації та проведенні виховної 

роботи в групах, курсах. 

4.2.1. Робота з кураторами груп: 

- організація і проведення нарад кураторів груп з питань запобігання 

правопорушень, звітів про роботу в навчальних групах; 

- перевірка журналів кураторів груп; 

- виступи з доповідями на методичних об'єднаннях на виховну тематику; 

- надання допомоги кураторам груп в організації студентів до проведення 

вечорів відпочинку, змагань, конкурсів, олімпіад; 

- підведення підсумків рейтингу груп відділення; 

- організація звітності керівників груп про проведену роботу в семестрі, 

році тощо; 

- контроль проведення виховних годин керівниками груп. 

4.2.2. Робота з батьками студентів. 

Метою і завданням цієї роботи є підтримання тісного зв'язку відділення з 



батьками, який направлено на поліпшення успішності і вихованості студентів: 

- індивідуальна робота; 

- підготовка і проведення батьківських зборів у групах нового прийому, 

курсах, відділеннях. 

4.3. Контроль за навчально-виховним процесом. 

Основною метою і завданням контролю є виявлення і ліквідація 

негативних сторін у роботі відділення, а також вивчення і впровадження 

передового педагогічного досвіду: 

- контроль за виконанням указів, декретів, постанов, наказів, розпоряджень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Міністерства освіти і науки України; 

- контроль за виконанням графіка навчального процесу, обов'язкових 

контрольних робіт, проведенням додаткових занять, консультацій, роботою 

предметних гуртків і технічної творчості та дослідницької роботи; 

- контроль за відвідуванням занять, перевірка журналів навчальних занять, 

виконання графіка ліквідації академічної заборгованості; 

- перевірка виконання викладачами календарно-тематичних (тематичних) 

планів дисциплін; 

- контроль за ходом виконання курсового, дипломного проектування, 

іспитів, захисту дипломів; 

- перевірка дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу. 

Фрагмент примірного плану роботи відділення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 1. Організаційна робота    

1.1. Підготувати навчальну базу 

відділення до Дня відкритих дверей 

навчального закладу, до поточного 

навчального року. 

Згідно з 

планом 

навчальної 

частини 

Завідувач 

відділенням, 

Завідувач 

кабінетами, 

лабораторіями 

 

1.2. Участь у проведенні бесіди із 

вступаючими на відділення тощо 

У період 

прийому 

Завідувач 

відділенням 
 

2. Виховна робота    

2.1. Взяти участь у засіданнях 

студентського профспілкового комітету 

та органу студентського самоврядування 

відділення 

Згідно з ї 

планами роботи 

Завідувач 

відділенням, 

куратори груп 
 

2.2. Надати допомогу в організації та 

проведенні виступу художньої 

самодіяльності до Дня перемоги тощо 

Квітень, 

травень 

Завідувач 

відділенням, 

куратори груп 
 

3. Робота з кураторами груп Постійно   

3.1. Провести нараду кураторів груп 

щодо виконання студентами 

внутрішнього розпорядку навчального 

закладу та запобігання правопорушень 

Перша декада 

вересня 

Завідувач 

відділенням 
 

3.2. Виступити з доповіддю на семінарі 

класних керівників з питання адаптації 

студентів перших курсів тощо 

Згідно з 

планом роботи 

семінару 

кураторів груп 

Завідувач 

відділенням 
 

4. Робота з старостами (активом) 

навчальних груп 
Щотижня   

4.1. Провести збори старост з 

дотримання внутрішнього розпорядку 

навчального закладу 

Друга декада 

вересня 

Завідувач 

відділенням, 

куратори груп 
 

4.2. Провести бесіду із старостами з 

питання відвідування занять і успішності 

студентів 

Третя декада 

вересня 

Завідувач 

відділенням 
 

5. Робота з батьками студентів    

5.1. Провести батьківські збори 

студентів першого курсу 

Третя декада 

жовтня 

Завідувач 

відділенням, 

куратори груп 
 

5.2. Прочитати лекцію для батьків на 

тему "Роль навчального закладу і сім'ї у 

вихованні дітей" 

У період 

проведення 

зборів 

Завідувач 

відділенням 
 

б. Контроль за навчально- виховним 

процесом 
Постійно   

6.2. Перевірити роботу предметних 

гуртків, технічної творчості та дослідної 

роботи тощо 

Один раз на 

місяць 

Завідувач 

відділенням, голова 

циклової комісії 
 

 


