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1.Загальні
положення.
1.1
Це
положеннявизначаєосновнізавдання,функції,праваівідповідальністьвідділення
техніко-інформаційнихспеціальностей,атакожвзаємовідносинивідділеннязіншимиструктурними
підрозділами
навчальногозакладу.
1.2
Відділення
техніко-інформаційнихспеціальностейєорганізаційнийінавчальнийструктурний
підрозділ
Коледжу,якийздійснюєпідготовкуфахівцівзаосвітньо-кваліфікаційнимрівнем
молодший
спеціаліст
(молодшийбакалавр)ізоднієїабокількохсуміжнихспеціальностей,керівництво
навчально-методичною,науково-дослідноюроботоюцикловихкомісій,безпосередньо
підпорядкованихвідділенню,атакожкоординуєдіїіншихцикловихкомісійКоледжущодо
забезпечення
навчальногопроцесунавідділенні.
1.3
Відділення
відкривається,реорганізовуєтьсяіможебутиліквідованезанаказомдиректора
коледжу
відповіднодоЗаконівУкраїни«Проосвіту»,«Провищуосвіту»таположенняколеджу
«Про
організаціюосвітньогопроцесу»з
внесеннямвідповіднихзміндоПоложенняпроКоледж
1.4
Відділення
якструктурнийпідрозділ
створюєтьсязанаявностінавчально-матеріальної
бази
та
викладацького
складу,необхіднихдляпідготовкивисококваліфікованихфахівців,інеменше
ніж
150
студентів.
1.5.
ВідділенняусвоїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни,ЗаконамиУкраїни«Про
освіту»,
«Про
вищу
освіту»,«Прозасадидержавноїмовноїполітики»,Положеннямпроколеджута
іншими
нормативними
документами.
1.6
Співробітниківвідділенняпризначає
ізвільняєзпосадиувстановленомучиннимтрудовим
законодавством
порядкудиректорколеджу.
1.7
Керівництвовідділенняздійснюєтьсязавідувачемвідділенням,якийпризначаєтьсядиректором
Коледжу
з
числаштатнихпрацівників,якімаютьповнувищуосвітутадосвіднавчально-методичної
роботи.
Завідувачвідділеннянесевідповідальністьзароботувідділеннятазвітуєпросвою
діяльність
перед
директоромКоледжутазаступникомдиректоразанавчальноїроботи.
1.8
Робота
відділенняздійснюєтьсязапланами,щозатверджуютьсяувідповідномупорядку.
План
роботи
відділенняскладаєтьсянаодинрікізатверджуєтьсязаступникомдиректоразнавчальної
роботи
.
1.9
Зміни
та
доповненнядоцьогоПоложеннярозробляютьсязавідувачемвідділенням,узгоджуються
іззаступниками
директоратазатверджуютьсянаказомдиректораКоледжу.

2.Задачііосновні
напрями
діяльності
відділення.
2.1
Забезпеченняпідготовкифахівцівдляотриманнянимиосвітньо-кваліфікаційногорівня
молодший
спеціаліст(молодшийбакалавр)
2.2
Забезпеченнявідповідностірівняпідготовкистудентіввідділеннядовимогдержавнихта
галузевих
стандартіввищоїосвіти,запитівринкупраці.
2.3
Організація
освітньогопроцесу,виконаннянавчальнихпланівіпрограм,щовраховують
найновітніші
досягненнясвітовоїтавітчизняноїнаукиіпрактикиусферіпрофесійноїдіяльності.
2.4
Створення,
впровадженнятапостійневдосконаленнясистемиконтролюякостіосвітніх
послуг
на
основі
компетентногопідходувідповіднодотенденційрозвиткунауки,практики,змінзапитів
ринку,
використання
новітніхосвітніхпрограмітехнологій.
2.5.
Вдосконаленнянормативно-методичноїдокументації,щорегламентуєосвітнійпроцес
на
відділенні.
2.6
Підготовка
звітів,даних,довідокпро
освітнійпроцеснавідділенні.
2.7
Взаємодія
з
підрозділамиКоледжуз
питаньорганізаціїосвітньогопроцесу.
2.8
Створення
умовдляіндивідуального
розвиткуівсебічногоформуванняособистостістудента,
сприятливого
морально-психологічногокліматувнавчальнихгрупахвідділення.
2.9
ЗабезпеченнядотриманнястудентамитавикладачамиКоледжувнутрішньогорозпорядку,
правил
техніки
безпеки
таохоронипраці.
2.10
Здійсненняпатріотичної,творчої,мистецької,культурно-виховної,спортивноїдіяльності
2.11.
Забезпеченнякультурногоідуховногорозвиткуособистості,формуванняустудентів
глибоких
переконань
пронеобхідність,повагудозагальнолюдськихінаціональнихцінностей,переконань
у
необхідності
неухильногодотриманняприйнятихусуспільствіправилповедінки,відповідального

ставлення
до
навчання,переконаностівособистійісуспільнійнеобхідностіглибокихіякісних
знань
івміння
застосовуватиїхупрактичнійпрофесійнійдіяльності.

3.Основні
форми
роботи
відділення
▪

Збори
студентівпоакадемічнимгрупам,курсамівідділенню.

▪

Батьківськізборипоакадемічним
групам,курсамівідділенню.

▪

Наради
викладачів,класнихкерівників,старост,активугрупзпитаньосвітньогохарактеру.

▪

Засіданнянавчально-виховноїкомісіївідділення.

▪

Засіданняпредметних(циклових)комісій.

▪

Індивідуальнібесідизкласнимикерівниками,викладачами,студентами.

▪

Відвідуваннявсіхвидівзанятьстудентів.

▪

Листуваннязбатькамистудентів,
підприємствами.

▪

Листуваннязадміністрацієюзагальноосвітніхшкіл,гімназій,ліцеїв,професійно-технічних
навчальнихзакладів,післязакінченняякихстудентивступилинанавчаннявколедж.

▪

Конференції,олімпіади,конкурси,походи,змагання,тижніздисциплін,зустрічіз
випускниками,провіднимифахівцямипідприємств,цікавимилюдьми.

▪

Засіданнякомісіїзпрофілактики
правопорушень,наставницькоїради,радистудентського
самоврядування.

4.Функції
відділення
Відділення
відповіднодопокладенихнаньогозавданьздійснюєтакіфункції:
4.1
Організація:
▪ навчально-виховноїтаосвітньоїроботинавідділенні.
▪ своєчасногоплануванняголовнихнапрямівроботивідділеннязапідготовки
висококваліфікованихспеціалістів.
▪ виконаннянавчальнихпланівіпрограмнавчальнихдисциплін.
▪ погодженняпланівроботициклових(предметних)комісійвідділення.
▪ обліку
тааналізуспішностістудентів,використаннядієвихзасобівщодозабезпечення
задовільноїуспішностітанавчальноїдисциплінистудентів.
▪ керівництвовиховною,культурно-масовоютаспортивноюроботою.
▪ загальнихзборівстудентіввідділення.
▪ разом
ізмедичноючастиноюКоледжумедичнихоглядівстудентів.
4.2
Підготовка:
▪ обліковоїдокументаціїнановийнавчальнийрік.
▪ матеріалівдорозглядуназасіданняпедагогічної,методичної,адміністративноїрад,
звітів
про
роботу
відділеннязавстановленимиформами
▪ даних
повідділеннюдляскладаннярічнихістатистичнихзвітів,ліцензування,атестації,
акредитації.
▪ проектівнаказівповідділенню.
▪ матеріалівдляпризначеннястипендіїстудентів.
▪ матеріалівдонаказупропризначеннястаростнавчальнихгруп.
▪ матеріалівдонаказупропереведеннястудентівнанаступнийкурс
4.3
Контроль
за:
▪ якістю
викладаннянавчальнихдисциплін,дотриманнямрозкладузанятьнавідділенні.
▪ поточноютасеместровоюуспішністюстудентів.
▪ відвідуваністюнавчальнихзанятьтадисципліноюстудентів,розглядпитаньпорушення
дисципліни,розпорядкуднятаправилвнутрішньогорозпорядкуКоледжу.
▪ ліквідацієюакадемічноїзаборгованостістудентів.

проведеннямдодатковихзанятьтаконсультацій,організацієюсамостійноїроботистудентів
відділення.
▪ оформленнямзаліковихкнижок,навчальнихкартоктаособовихсправстудентів.
▪ оформленнямтаправильністюзаповненняжурналуоблікувідвідуваннятауспішності
студентівакадемічноїгрупи.
▪ роботоюкураторівакадемічнихгруп.
▪ своєчасністюоплатистудентомвартостінавчанняуКоледжі.
▪ рухом
контингентустудентівнавідділенні.
▪ підготовкоюдокументаціїзоформленняособовихсправвипускниківдляпередачідо
архіву.
▪ за
вжиттямзаходівзпротипожежноїбезпеки,економіїелектроенергіїтатеплоносіїв
викладачами,працівникамивідділення,студентами.
4.4
Участь
у:
▪ розробці
варіативнихскладовихосвітньо-кваліфікаційниххарактеристикта
освітньо-професійнихпрогрампідготовкимолодшихспеціалістів(молодшихбакалаврів)
за
спеціальностямивідділення.
▪ складаннітазатвердженніграфіківнавчальногопроцесунанавчальнийрік
▪ профорієнтаційнійроботінавчальногозакладудлязабезпеченнянаборустудентіввідповідно
до
ліцензованихобсягів.
▪ роботі
приймальнихкомісіїтауформуванняакадемічнихгрупновогоприйому.
▪ загальнихвиховнихзаходахнавчальногозакладу.
4.5
Відвідуваннятааналіззанятьвикладачівзметоюконтролюінаданняметодичноїдопомоги.
4.6
Здійснення
зустрічейтазв’язкубатькамистудентівКоледжу,якзокремимиособамитак
і
їх
зборами.
4.7
Оформленняекранів(проміжнихрезультатів)успішностівнавчальнихгрупах
4.8
Підбиття
підсумківекзаменаційноїсесії
4.9
Проведення
нарадзістаростамизпитаньвідвідуваннязанять,успішностістудентів,дотримання
ними
Правил
внутрішньогорозпорядкутощо.
▪

5.Обов'язки
працівників
відділення
На
працівників
відділенняколеджупокладаютьтакіобов'язки:
5.1
Оперативнедоведеннядовідомаколективутастудентівінструктивнихдокументів,наказів
і
розпоряджень
адміністраціїколеджу.
5.2
Реалізація
графікупідготовкидокументівщодоорганізаціїосвітньогопроцесу.
5.3
Облік
роботинавідділеннітаподаннязвітності.
5.4
Підготовка
наказівщодорухуконтингенту,випускуфахівців;закріпленнятемдипломних
проектів,
призначеннякерівниківдипломнихпроектів,допускудопідсумковоїдержавної
атестації,
курсового
та
дипломногопроектування.
5.5
Організація
таконтрользаходомзаліково-екзаменаційноїсесії.
5.6
Контроль
строківліквідаціїакадемічнихзаборгованостейзарезультатамискладання
заліково-екзаменаційнихсесій.
5.7
Контроль,оформленнятавидачастудентськихквитківізаліковихкнижокуспішностістудентів.
5.8
Оформленнязведенихвідомостейпідчасскладаннязаліківтаекзаменів.
5.9
Складання
таоформленнярейтинговогоспискустудентів.
5.10
Організаціятаконтрольведеннявсіхформзвітності.
5.11
Сприяння
структурнимпідрозділам
коледжу,якіпрацюютьзособовимскладомстудентів
відділення.
5.12
Звірка
оплатизанавчання.

6.Права
завідувача
відділення
     Розпорядженнязавідувачавідділенняобов'язковідлявсіхвикладачів,студентіві

навчально-допоміжногоперсоналувідділенняіможутьбутивідміненілишедиректоромколеджу
або
заступником
директоразнавчальноїроботи.
Завідувач
відділенняколеджумаєправо:

6.1
Подавати
нарозгляддиректоруколеджу,заступникудиректоразнавчальноїроботипропозиції
про
прийом
і
відрахуваннястудентіввідділення.
6.2
Подавати
заступникудиректоразнавчальноїроботипроектизаходівщодополіпшення
освітньої
роботи.
6.3
Подавати
заступникудиректоразнавчальноїроботинавізуванняпроектинаказівпро
моральні
заохочення
студентіввідділення,атакожпродисциплінарністягненнязапорушеннядисципліни
та
правил
внутрішньогорозпорядкуколеджу.
6.4
Розглядатипланироботигрупівноситивнихнеобхіднізмінитадоповнення.
6.5
Розглядатизаявитаскаргивикладачів,навчально-допоміжногоперсоналу,студентіввідділення,
вирішувати
їх,
вживативідповіднихзаходів,авнеобхіднихвипадках-подаватисвоїпропозиції
директору
та
заступникудиректоразнавчальноїроботи.
6.6
Викликати
батьківстудентів.
6.7
Відміняти
розпорядженнявикладачівіпрацівниківвідділення,якщовонисуперечать
вимогам
навчальної
роботи.
6.8
Відвідувативсінавчальні,лабораторні,практичнізаняттятавидипрактики.
6.9
Не
допускатидороботивикладачівзанезадовільногостанунавчально-методичного
забезпечення
заняття.
6.10
Контролювативстановленіформизвітностікураторівгруп(класнихкерівників),викладачів
і
працівників
відділення.
6.11
Брати
участьувсіхформахконтролюнавчальнихзанять,проміжноїтапідсумковоїатестації
студентів,
рубіжноготапідсумковогоконтролюнавчальнихдосягненьстудентів,складанні
рейтингових
списківстудентів.
6.12
Не
допускатидороботиабонавчаннявикладачів,працівниківвідділеннятастудентів
за
грубого
порушення
нимиосвітньогопроцесуаботехнікибезпекитаохоронипраці(знаступним
погодженням
із
директоромабозаступникомдиректоразнавчальноїроботи).
6.13
Організовуватиіпроводитизбоританарадистудентів,викладачівіпрацівниківвідділення
з
питань
освітньогохарактеру.
6.14
Давати
дозвілнапроведеннярізнихзаходівнавідділенні.
6.15
Брати
участьвудосконаленніпроцесівосвітньоїтаметодичноїроботинавчальногозакладу.

7.
Відповідальність
Всю
повноту
відповідальностізаякістьісвоєчасністьвиконанняпокладенихданимПоложенням
на
відділення
завданьіфункційнесезавідувачвідділення.
Співробітники
відділеннянесутьвідповідальністьза:
7.1
Невиконанняабоненалежневиконаннязавданьіфункцій,передбаченихцимПоложенням.
7.2 Правопорушення, скоєні в процесі власної діяльності в порядку, встановленому чинним
законодавством
України.
7.3
Надання
недостовірноїінформаціїтанесвоєчасністьпідготовкиіподаннядиректоруКоледжу,
заступнику
директоразнавчальноїроботитавідповіднимдержавниморганамвідповідних
звітів.
7.4
НедотриманняпрацівникамивідділенняПравилвнутрішньогорозпорядку,правилохорони
праці,
протипожежноїівиробничоїбезпекипідчасвиконаннянимисвоїхтрудовихобов’язків.
7.5
Неякісне
виконанняпосадовихобов’язківпрацівникамивідділеннявідповіднодопосадових
Інструкцій,
розпорядженьтанаказівкерівництваКоледжу.
7.6
За
порушеннязобов’язаньпронерозголошенняконфіденційноїінформації
7.7
Заподіянняшкодиколеджу-впорядку,встановленомучиннимтрудовимзаконодавством
України.

8.Відносини
Працівники
відділенняколеджувпроцесісвоєїдіяльностівзаємодіютьз:
8.1
Навчальноючастиною,методичнимкабінетоміпредметними(цикловими)комісіямиз
питань
підвищення
якостіосвітньогопроцесу,координуваннянавчально-методичноїтавиховноїроботи,
підвищення
професіоналізмупедагогів(вдосконаленняметодиквикладання,впровадження
в
освітній
процес
нових
ефективнихпедагогічнихінформаційнихтехнологій).

8.2
Бібліотекоюзпитаньзабезпеченнянавчальноютанавчально-методичноюлітературою
студентів.
8.3
Відділом
кадрівзпитаньпідборукадрів,переміщеннятавідрахуваннястудентів.
8.4
Бухгалтерієюзпитаньоплатизанавчання,додатковіосвітніпослуги,виплатистипендій,
виплат
соціального
та
стимулюючогохарактеру.
8.5
Заступникомдиректоразвиробничоїроботизпитаньрозподілустудентівнатехнологічну
(виробничу)
тапереддипломнупрактикитаорганізаціїкерівництваними.
8.6.
Працівникивідділенняколеджувустановленомупорядкузвітуютьпровласнудіяльність
перед
директором
та
заступникомдиректоразнавчальноїроботи.
8.7.
Заступникомдиректоразвиховноїроботизпитанькультурно-виховної,патріотичної
та
творчої
роботи
студентів.
8.8.
Психологомколеджузпитаньпсихологічноїпідтримкистудентів,дослідженняікорекції
морального-психологічногостанустудентівунавчально-виховномупроцесі.

