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П О Л О Ж Е Н Н Я  

про академічну  Раду відділення Олександрійського 

політехнічного фахового коледжу 
 

1. Загальні положення 

1.1. Академічна рада відділення створюється з метою організації та 

координації зусиль учасників освітнього процесу здобувачів освіти та їх батьків 

для досягнення високих кінцевих результатів по підготовці та вихованню 

висококваліфікованих спеціалістів. 

1.2. Академічна рада відділення є дорадчим органом, що діє у тісному 

контакті з адміністрацією, громадськими організаціями у відповідності до 

діючого законодавства і діючих нормативних документів. 

1.3. Рішення академічної ради відділення, прийняті в межах її повноважень, 

є обов’язковими для всіх учасників освітнього процесу відділення.  
 

 

2. Основні завдання та напрямки діяльності 

академічної ради відділення 

2.1. Обговорює питання розвитку відділення та удосконалення його 

навчально-матеріальної бази. 

2.2. Розробляє заходи, які сприяють більш ефективній роботі відділення. 

2.3. Розглядає заяви учасників освітнього процесу, здобувачів освіти, їх 

батьків та інших осіб, які стосуються питань роботи відділення. За результатами 

розгляду заяв виходить з клопотанням до адміністрації коледжу. 

2.4. Аналізує питання успішності здобувачів освіти та відвідування ними 

занять. 

2.5. Визначає рейтинг груп за результатами навчальної та громадської 

роботи по кожному семестру. 

2.6. Обговорює питання порядку та напрямку використання благодійних 

внесків. 

2.7. Організує роботу по підготовці і проведенню предметних тижнів , 

Тижнів Спеціальностей та інших заходів, спрямованих на професійну орієнтацію. 
 



3. Порядок формування академічної ради відділення, 

її структура, склад та діловодство 

3.1.  До складу академічної ради відділення входять керівники навчальних 

груп відділення, голови циклових комісій спецдисциплін відповідного напрямку 

підготовки фахівців, провідні викладачі відділення.  

3.2.  Члени академічної ради відділення обираються на зборах викладачів і 

керівників навчальних груп відділень відкритим голосуванням один раз на рік. 

3.3.   Головою академічної ради  відділення є завідувач відділенням. 

3.4.  Засідання ради проводяться відповідно до графіку її роботи або по мірі 

необхідності. 

3.5. Засідання ради оформлюються відповідними протоколами які 

підписуються головою та секретарем ради.  


