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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ  

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ  

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

1 Загальні положення 

1.1 Відділення – основний навчально-організаційний структурний 

підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох 

спеціальностей. Відділення створюється наказом директора коледжу, якщо на 

ньому навчається не менше 150 здобувачів освіти. 

1.2  Відділення є основним структурним підрозділом навчального 

закладу, через який здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво та 

контроль навчальною і методичною роботою викладачів циклових комісій.  

1.3 Основоположною метою діяльності відділення є планово – 

організаційне забезпечення освітнього процесу, направленого на підготовку 

висококваліфікованих фахівців. 

1.4 У функціональному й оперативному відношенні відділення 

підпорядковане заступнику директора з навчальної-виховної роботи. 

1.5 Керівництво діяльністю відділення здійснює завідувач, який 

призначається і звільняється з роботи наказом директора коледжу або 

розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи з числа 

педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-

методичної роботи. 

1.6 У своїй діяльності відділення керується законодавчими та 

нормативними актами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про охорону праці», «Положенням про ВСП 

ЗФККТ  НУ «Запорізька політехніка», «Положення про організацію  освітнього 

процесу ВСП ЗФККТ НУ «Запорізька політехніка»,  рішеннями Педагогічної 

ради Коледжу, наказами директора Коледжу, наказами та розпорядженнями 

директора, розпорядженнями заступника директора  з навчально-виховної 

роботи,  інструкціями з діловодства, та даним Положенням. 
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1.7 Зміст роботи відділення визначається річним планом роботи. 

1.8 Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю 

викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю 

викладачів. 

1.9 Завідувач відділення входить до складу Педагогічної ради, 

Адміністративної ради і Методичної ради коледжу. 

2 Зміст роботи відділення 

2.1 Робота відділення коледжу здійснюється за такими напрямами: 

- забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог 

Державних стандартів освіти, запитів ринку праці;  

- контроль за ходом освітнього процесу на відділенні; вживання заходів 

щодо усунення виявлених порушень і недоліків; 

- формування сучасного освітнього процесу; 

- підготовка звітів, даних, довідок про стан освітнього процесу на 

відділенні;  

-  взаємодія з підрозділами коледжу з питань організації освітнього 

процесу; 

- організація і ведення обліку успішності та відвідування занять 

здобувачами освіти; 

- здійснення керівництва позааудиторною виховною роботою на 

відділенні; 

- підготовка  матеріалів до проведення Адміністративних, Педагогічних і 

Методичних рад;  

- забезпечення виконання здобувачами освіти обов’язкових видів робіт, 

контроль за  проведенням і підведенням підсумків проміжного рейтингового 

контролю на відділенні; 

- підготовка пропозицій стипендіальній комісії коледжу щодо 

призначення здобувачам освіти стипендій; 
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- організація і проведення роботи з батьками здобувачів освіти 

відділення; 

- забезпечення оформлення дипломів, академічних довідок, 

характеристик та іншої документації на відділенні в установленому порядку;  

- ведення обліку роботи відділення і підготовка відповідної  звітності;  

- внесення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу. 

2.2 Основними напрямками діяльності відділення є: 

- реалізація Державних стандартів освіти;  

- забезпечення реалізації навчальних планів підготовки фахівців;  

- планування, організація та методичне забезпечення освітнього процесу;  

- здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу 

підготовки кадрів відповідно до спеціальностей та освітньо-професійних 

програм;  

- інтенсифікація процесу навчання, впровадження в освітній процес 

новітніх освітніх технологій;  

- допомога при формуванні органів студентського самоврядування, 

сприяння студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів 

соціально-побутових умов навчання;  

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються у студентських групах відділення, в традиціях 

українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України, обраної 

професії;  

- удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською 

молоддю, посилення ролі класних керівників і кураторів академічних груп у 

процесі виховання студентів;  

- організація і проведення виховної, культурної, духовно-освітньої, 

спортивно-масової роботи зі студентами відділення;  

- дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери; 

доброзичливості та взаємної поваги між працівниками і студентами відділення;  
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- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу та 

безпечних умов проведення освітньої діяльності.  

3 Обов’язки завідувача відділення  

Завідувач відділення повинен: 

- розробляти директивні та керівні матеріали, створювати можливості 

для формування інноваційної моделі розвитку; 

- здійснювати контроль за виконанням робочих навчальних планів 

відповідно до спеціальностей та освітньо-професійних програм.  

- забезпечувати підготовку проєктів наказів щодо руху контингенту, 

стипендіального забезпечення, заохочення та стягнення студентів відділення, 

випуску студентів, допуску до підсумкової державної атестації, курсового та 

дипломного проектування;  

- організовувати допуск до заліково-екзаменаційної сесії, контролювати  

за перебігом сесії;   

- організовувати складання розкладу кваліфікаційних екзаменів; 

- контролювати строки ліквідації академічних заборгованостей за 

результатами складання заліково-екзаменаційних сесій;  

- здійснювати контроль за відвідуванням занять, дисципліною студентів, 

організацією чергування викладачів та студентів; 

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

- сприяти ефективній діяльності функціональних систем та коледжу в 

цілому; 

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, 

механізмами, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту; 

- додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

- виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим 

та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

- аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові ідеї, 

управлінські рішення, соціальні технології; 
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- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо). 

- впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати 

умови для вдосконалення організації розподілу праці та управління 

підрозділом; 

- забезпечувати додержання вимог посадових (робочих) інструкцій; 

- аналізувати стан виконання планів, організації робіт, виконавської 

майстерності працівників, задоволення вимог замовників та технологічні, 

ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки; 

- відповідати за порівняльні показники для визначення відповідності 

планових завдань виконаним роботам; 

- удосконалювати форми винагородження та заохочення працівників 

відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності та умов праці, 

результатів господарської діяльності закладу; 

- застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень 

(стратегічне планування, визначення цілей і пріоритетів, раціональне 

використання ресурсів тощо); 

- накопичувати інформацію від замовників та партнерів з метою 

поліпшення якості роботи; 

- забезпечувати проектування і впровадження усіх видів професійних 

виконавських процесів (робіт), постійно дбати про їх оцінювання та 

поліпшення; 

- відповідати за формування освітнього та кваліфікаційного рівнів, 

необхідних для успішного виконання працівниками робіт; 

- постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку, 

нормальної життєдіяльності працівників, створення добробуту, мотивації їх до 

досягнення високих економічних результатів; 
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- створювати необхідні умови для успішного ведення робіт, особливо за 

надання нових послуг, поширення їх на ринки послуг, встановлення 

партнерських відносин з замовниками, конкурентами тощо;  

- застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику 

організації освітнього процесу.  

4 Права завідувача відділення 

 Завідувач відділення має право: 

- впроваджувати новітні технології у навчальний процес; 

- порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про 

заохочення викладачів та здобувачів освіти відділення і накладання  стягнення 

на них;  

- за дорученням керівника представляти від імені коледжу структурний 

підрозділ в інших закладах з питань компетенції структурного підрозділу. 

- давати дозвіл на проведення різних заходів на відділенні;  

- надавати короткотермінові (до трьох днів) відпустки студентам.  

- давати студентам під час занять і перерв обов’язкові для виконання 

розпорядження , які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, 

притягнення студентів до дисциплінарної відповідальності у випадках, 

передбачених Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

коледжу; 

- не допускати до роботи або навчання викладачів, працівників 

відділення та студентів за грубого порушення ними освітнього процесу або 

техніки безпеки та охорони праці (з наступним погодженням із директором або 

заступником директора з навчально-виховної роботи). 

5 Відповідальність 

Завідувач   відділення   несе відповідальність    за: 

- своєчасне і якісне виконання посадових завдань та обов'язків, планів 

роботи і доручень керівництва; 

- достовірність даних, які подаються керівництву коледжу та органам 

статистики; 
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- порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни 

- невжиття заходів з припинення виявлених порушень правил 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, протипожежних та інших правил, 

що створюють загрозу діяльності коледжу, його працівникам. 

6 Завідувач відділення повинен знати 

Завідувач відділення повинен знати і застосовувати на практиці знання 

про: 

- кращий досвід роботи за професією в установах галузі освіти та в 

інших країнах; 

- призначення, порядок становлення і перегляду норм праці, тарифних 

ставок, посадових окладів; 

- виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- норми ділової поведінки та етики професійних відносин; 

- основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників; 

- застосування Кодексу законів про працю України та інших 

законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян; 

- повинен знати, виконувати та додержувати норм охорони праці, 

безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

7 Документація відділення 

Нормативна документація, що регламентує організацію освітнього 

процесу на відділенні: 

1) Плани роботи відділення. 

2) Протоколи засідань педагогічних рад відділення. 

3) Навчальні плани, робочі навчальні плани спеціальностей. 

4) Виписки з робочих навчальних планів спеціальностей по групам. 

5) Виписки з робочих  навчальних планів  викладачів. 
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8 KoHrpoJrb 3a AiqrrHicrro niAli.neHHs

8.1 Kourponb 3a 4ixnrHicrro eiAlireHH-f,:AificHro€ Ar4peKrop KoneAXy ra fioro

3acTyuHr4Kr4.

8.2 3aniayBar{ eilAireHHx :nirye rpo cBo}o lisntnicrb rrepeA llelarorir{Ho}o

paAoro KoJreAXy, Ar4peKTopoM KoJre.qxy ra froro 3acry[Hr,rKaMr4.

8.3 KoHrpoJIb 3a Airnrnicrrc sillireHHf, ra rrepeBipxa nenHux sraAie fioro

po6oru Mo)Ke sAificHrosarLrcfl sa piureHHrM AupeKropa a6o ftoro :acrynnuxie.

3acryuHuK AupeKropa
3 HaBq€urbHo-BrlxoBHoi po6orvt

3acryunuK Ar4peKropa
3 HaBqaJrbuo-nr,rpo6Hu'roi po6orra

3ani4yna.r niAAineuHs

3ani4ynau nirAineHHs

MeroAracr siAAireHHg

Merolncr

IHNenep nponi4Hufi : oxopoHr,r npaqi

IOpracxoHcynbr uponi4nnfi

@r- o'B' Beru4KorHa

42to/--- I.B. BIaHoKypoBa

O.B. Pe6pona

JI.IO. CiraipHona
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