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1. Відділення є структурним підрозділом 

навчального закладу. На відділенні здійснюється 

підготовка фахівців із суміжних спеціальностей за денною 

та заочною формами навчання. 

2. У коледжі діють три відділення: «Механіки, 

транспорту та електроніки», «Права та транспортних 

технологій», «Комп’ютерних наук». 

3. Керівництво відділенням здійснюється 

завідувачем відділення. На посаду завідувача відділення 

директором коледжу призначається особа із числа 

педагогічних працівників, яка має вишу освіту, досвід 

навчально-методичної роботи і педагогічний стаж не 

менше 5 років. 

4. ВІДДІЛЄННЯ керується у своїй діяльності 

законами України «Про освіту», «Про вишу освіту», 

«Статутом коледжу», іншими законодавчими і 

нормативними документами з питань освіти, ухвалами, що 

мають чинність в коледжі. 

5. На завідувача відділення покладається: 

а) організація і безпосереднє керівництво 

навчальною і виховною роботою відділення: 

- формування груп нового набору студентів, 
уточнення списків навчальних груп; 

- вивчення особового складу студентів 
відділення; 

- складання графіків навчального процесу, 

консультацій, проведення захисту курсових проектів і 

курсових робіт; 

- складання розкладів екзаменаційних сесій, 

роботи державної екзаменаційної комісії, захисту 

дипломних робіт і проектів; 

- забезпечення своєчасності і якості написання 

окремих розділів річного звіту та подання інформації для 



3 

 

складання необхідної статистичної звітності відділення; 

- складання плану роботи відділення й організація 

його виконання; 

- участь у підготовці матеріалів щодо проведення 

ліцензування, атестації та акредитації; 

- участь в розробці перспективних, річних і 

семестрових планів виховної роботи навчальних груп та 

контроль їх виконання; 

- підготовка проектів наказів про переведення, 

відрахування та поновлення студентів; про переведення на 

наступний курс; про стипендіальне забезпечення; про 

допуск студентів до державної підсумкової атестації; про 

допуск до складання державних екзаменів і захисту 

дипломних проектів; про результати складання державних 

екзаменів і захисту дипломних проектів тощо; 

- участь у роботі батьківської ради; 

б) організація контролю за освітньо-

виховним процесом на відділенні: 

- якості проведення навчальних занять 

викладачами; 

- рівня абсолютної та якісної успішності 

студентів; 

- відвідування занять студентами; 

- дисципліни студентів; 

- виконання графіку навчального процесу; 

- виконання навчальних планів та програм, 

розкладу занять; 

- ведення навчальної та звітної документації; 

- проведення заліків, екзаменів; 

- проведення практик; 

- проведення обов'язкових контрольних робіт; 
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- проведення директорських контрольних робіт; 

- проведення курсових проектів і курсових робіт 

та їх захисту; 

- проведення дипломних проектів і дипломних 

робіт та їх захисту; 

- проведення державних екзаменів; 

- проведення консультацій для студентів; 

- за методичною документацією викладачів та 

майстрів виробничого навчання (під час відвідування 

занять); 
- проведення виховних заходів; 

- вичитаних навчальних годин викладачів за 

результатами написання обов'язкових контрольних робіт, 

директорських контрольних робіт; проведення екзаменів; 

написання та захисту курсових робіт і проектів, дипломних 

робіт і проектів; проведення державних екзаменів; 

- своєчасності і якістю оформлення залікових 
книжок; 

- ведення журналів навчальних занять; 

- правильності заповнення екзаменаційних, 

підсумкових семестрових відомостей з предметів та 

дисциплін; 

- підготовки навчальної документації до початку 

навчального року (журнали навчальних занять, залікові 

книжки, студентські квитки, особові картки студентів 

тощо); 

- проведення навчальних занять, згідно з 

розкладом, та обліку заміни занять; 

- роботи гуртків технічної творчості та за 
інтересами; 

в) організація роботи з кураторами на 
відділенні: 

- наради кураторів груп з поточних питань - один 
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раз на тиждень; 

- наради кураторів груп за підсумками навчально-

виховної роботи, підсумками кожного місяця і за семестр; 

- зустрічі з кураторами груп щодо вирішення 

поточних проблемних питань успішності і поведінки 

студентів; 

- участь у роботі методичного об’єднання 

кураторів навчальних груп; 

- підготовка і проведення батьківських зборів; 

- контроль за виконанням наказів, розпоряджень, 

планів, положень кураторами 

груп; 

- контроль за проведенням індивідуальної роботи 
зі студентами групи ризику 
та відстаючими; 

- контроль за веденням облікової та звітної 
документації в кожній групі; 

г) організація роботи зі старостами та активом 

груп відділення: 

- контроль та ухвалення рішень про призначення 

активу групи відділення; 

- контроль за успішністю та відвідуванням 

навчальних занять в групах; 

- подання до нагородження або покарання 

студентів; 

- виступи на батьківських зборах; 

- підтримання постійного зв'язку з кожним 

студентом групи та відділення; 

- створення і організація продуктивної роботи 

студради відділення; 

д) підготовка матеріалів пов'язаних з роботою 

відділення: 
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- підготовка до засідання стипендіальної комісії; 

- підготовка до засідання педагогічної ради; 

- підготовка до засідання методичної ради; 

- підготовка до засідання предметних (циклових) 

комісій; 

- підготовка до нарад у директора та його 

заступників; 

е) організація зв'язків з випускниками 

коледжу: 

- участь в комісії з розподілу випускників 

відділення на роботу; 

- вивчення питань, пов’язаних з використанням 

молодих фахівців з числа випускників в установах, 

підприємствах, організаціях міста, регіону; 

- підтримування зв'язків з випускниками коледжу 

минулих років. 

6. На відділенні створюється академічна рада з 

метою організації та координації зусиль педагогічного, 

студентського колективу та батьків студентів, на 

виконання поставлених завдань. 

7. Робота відділення проводиться згідно з планом 

роботи, затвердженим директором коледжу. 

8. Робота завідувача відділення безпосередньо 

підпорядковується заступнику директора з навчальної 

роботи. 

9. Завідувач відділення несе відповідальність за 

всю роботу відділення згідно з посадовою інструкцією та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку. 


