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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено на підставі Закону України „Про освіту”, 
Закону України „Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний 
заклад, Положення про організацію освітнього процесу у Харківському 
державному політехнічному коледжі, Статуту Харківського державного 
політехнічного коледжу (далі - коледж).

1.2 Відділення є структурним підрозділом коледжу. На відділенні 
здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей: „Комп’ютерна 
інженерія”, „Будівництво та цивільна інженерія”. На відділенні навчаються 
студенти денної форми навчання.

1.3 Відділення в коледжі створюється при наявності не менше 150 студентів з 
однієї або декількох спеціальностей.

1.4 Керівництво відділенням здійснює завідувач відділення, який 
призначається директором коледжу з числа педагогічних працівників, які мають 
повну вищу освіту та досвід навчально-методичної роботи.

1.5 Завідувач відділення підпорядковується заступнику директора з навчальної 
роботи.

1.6 Завідувачу відділенням безпосередньо підпорядковані викладачі, які 
працюють на відділенні, класні керівники навчальних груп відділення, завідуючі 
кабінетами та лабораторіями, учбово-допоміжний персонал відділення.

1.7 Робота відділення проводиться за річним планом, затвердженим 
директором коледжу, який включає питання роботи відділення та завідуючого 
відділенням.

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Забезпечення належного організаційно-методичного рівня освітнього 
процесу на відділенні, здійснення заходів, спрямованих на підготовку 
висококваліфікованих фахівців відповідно до державних стандартів освіти, на 
основі сучасних досягнень педагогіки вищої школи та новітніх освітніх технологій.

2.2 Оперативне керівництво відділенням щодо забезпечення виконання 
навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на вдосконалення організації 
освітнього процесу; організація та безпосередня участь у здійсненні 
систематичного контролю за ходом навчального процесу, а також підготовки 
даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та проведення 
освітнього процесу на спеціальностях.

2.3 Внесення пропозицій щодо розгляду директором питань, пов'язаних з 
організацією і проведенням освітнього процесу, організація необхідних перевірок 
і аналізів та підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів.

2.4 Підготовка пропозицій щодо організації і вдосконалення освітнього 
процесу відповідно перспективних та оперативних планів роботи коледжу.
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З ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛЕННЯ

На завідувача відділення покладається:
3.1 організація і безпосереднє керівництво навчальною, виховною роботою на 

відділенні;
3.2 контроль ходу навчального процесу на відділенні та вживання заходів щодо 

усунення виявлених порушень і недоліків;
3.3 забезпечення виконання навчальних планів і програм;
3.4 участь у складанні розкладу навчальних занять, додаткових занять, 

консультацій та контроль за їх виконанням;
3.5 організація і ведення обліку успішності та відвідування занять студентами;
3.6 здійснення контролю за виконанням студентами правил внутрішнього 

розпорядку та техніки безпеки;
3.7 керівництво над комплектуванням складу навчальних груп та старост;
3.8 керівництво позааудиторною виховною роботою на відділенні;
3.9 організація засідань та семінарів активів відділення, проведення старостатів;
3.10 контроль за якістю викладання навчальних дисциплін (відвідування занять, 

екзаменів, проведення контрольних вимірів знань);
3.11 участь в підготовці матеріалів до розгляду на педагогічній раді, 

адміністративній раді коледжу, комісії з профілактики правопорушень;
3.12 контроль за роботою студентів в період курсового та дипломного 

проектування;
3.13 контроль за роботою студентів старших курсів, які направлені на 

виробничу практику;
3.14 організація та контроль проведення семестрових та директорських 

контрольних робіт;
3.15 участь у роботі стипендіальної комісії та підготовка пропозицій щодо 

призначення студентам академічних та іменних стипендій;
3.16 участь у розподілі студентів по місцям проходження практики і 

направленні їх на постійну на роботу після закінчення коледжу;
3.17 участь у роботі приймальної комісії;
3.18 організація і проведення роботи з батьками студентів відділення;
3.19 забезпечення оформлення дипломів, академічних довідок, характеристик та 

іншої документації на відділенні у встановленому порядку;
3.20 підготовка проектів наказів про поновлення і відрахування студентів, 

переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академ в ід пусток, 
заохочення і стягнення;

3.21 підготовка документації для роботи ДПА, ЕК і випуску молодших 
спеціалістів;

3.22 контроль спільно з профспілковим комітетом за станом охорони праці на 
відділенні;

3.23 безпосередній контроль за дотриманням безпечних умов праці і надання 
дозволу для проведення освітнього процесу на відділенні за умови безпечного 
стану робочих місць;
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3.24 безпосередня співпраця з директором коледжу, професійним комітетом і 
службою з охорони праці з розгляду кожного нещасного випадку, що трапився під 
час навчальних занять;

3.25 контроль за внесенням питань з охорони праці у навчальні програми та 
методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів;

3.26 контроль оформлення списків інструктажів зі студентами з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у навчальних журналах;

3.27 контроль проведення періодичного медичного огляду студентів, відповідно 
до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03. 94р. №45 і 
зареєстрованого в Мінюсті 21.06.94р. за №136/345;

3.28 подання на заохочення, матеріальну допомогу та дисциплінарні стягнення;
3.29 організація роботи з підготовки і проведення акредитації спеціальностей 

відділення;
3.30 ведення обліку, планування роботи відділення та підготовка відповідної 

звітності;
3.31 участь у профорієнтаційній роботі та у проведенні Днів відкритих дверей;
3.32 участь у діяльності обласних методичних рад і об’єднань.

4 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ФОРМИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ

Робота відділення планується і ведеться за основними розділами.
4.1 Організаційна робота:
4.1.1 підготовка навчальної бази відділення до Дня відкритих дверей;
4.1.2 проведення бесід з абітурієнтами відділення;
4.1.3 участь у роботі приймальної комісії і у формуванні академічних груп 

нового прийому;
4.1.4 організація своєчасного планування всіх ланок відділення;
4.1.5 організація Дня знань, занять першого дня;
4.1.6 керівництво роботою старост навчальних груп та класних керівників;
4.1.7 участь у засіданнях стипендіальної комісії;
4.1.8 складання графіка проведення обов'язкових контрольних робіт;
4.1.9 участь у складанні графіка виконання курсових проектів і робіт;
4.1.10 підготовка проектів наказів про переведення студентів на наступний курс;
4.1.11 складання документації для різних форм звітності;
4.1.12 оформлення екранів успішності в навчальних групах;
4.1.13 участь у нарадах при директорі, заступнику директора з навчальної 

роботи;
4.1.14 підготовка матеріалів для наказів щодо заохочення студентів;
4.1.15 участь у складанні розкладу екзаменаційних сесій;
4.1.16 організація оформлення особових справ студентів;
4.1.17 ознайомлення випускників з пропозиціями місць роботи;
4.1.18 доведення до відома студентів часу і місця проходження виробничих 

практик;
4.1.20 організація огляду-конкурсу художньої самодіяльності;
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4.1.21 підведення підсумків екзаменаційних сесій, захисту дипломних проектів 
випускних курсів;

4.1.22 проведення зборів у групах на різну тематику;
4.1.23 підведення підсумків роботи відділення за семестр, навчальний рік і 

підготовка звітної документації;
4.1.24 підготовка необхідної документації для дипломного проектування, 

оформлення журналу дипломного проектування;
4.1.25 підготовка залікових книжок для підпису заступником директора з 

навчальної роботи;
4.1.26 участь у роботі приймальної комісії з розгляду заяв вступників;
4.1.27 затвердження завдань на курсове і дипломне проектування;
4.1.28 організація роботи Екзаменаційних комісій;
4.1.29 організація виготовлення і реєстрації студентських квитків, книжок 

успішності студентів нового прийому;
4.1.30 підготовка всієї облікової документації на новий навчальний рік;
4.1.31 складання плану роботи відділення на новий навчальний рік (семестр) 

тощо.
4.2 Виховна робота:
4.2.1 відвідування викладачами, завідуючим відділенням засідань студентських 

громадських організацій;
4.2.2 надання допомоги в організації та проведенні вечорів відпочинку, 

художньої самодіяльності, спортивних змагань студентів відділення;
4.2.3 участь у загальних виховних заходах коледжу;
4.2.4 участь у роботі ради по запобіганню правопорушень студентів;
4.2.5 надання допомоги класним керівникам груп в організації та проведенні 

виховної роботи в групах;
4.3 Робота з класними керівниками груп:
4.3.1 надання допомоги класним керівникам груп щодо розміщення студентів 

першого курсу в кімнатах гуртожитків;
4.3.2 організація і проведення нарад класних керівників груп з питань 

запобігання правопорушень, звітів про роботу в навчальних групах;
4.3.3 перевірка журналів класних керівників груп;
4.3.4 виступи з доповідями на методичних об'єднаннях класних керівників груп 

на виховну тематику;
4.3.5 надання допомоги класним керівникам груп в організації студентів до 

проведення вечорів відпочинку, змагань, конкурсів, олімпіад;
4.3.6 надання допомоги класним керівникам груп у підготовці виховних годин;
4.3.7 організація звітності класних керівників про проведену роботу у семестрі, 

році тощо.

4.4 Робота із старостами (активом навчальних груп):
4.4.1 проведення нарад із старостами з питань відвідування занять, успішності, 

дотримання графіка чергування, правил внутрішнього розпорядку студентів, 
наслідків атестації тощо;

4.4.2 участь у нарадах студентів, що проживають у гуртожитку;
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4.4.3 проведення нарад старост з питання догляду за аудиторіями, кабінетами, 
лабораторіями;

4.4.4 проведення бесід із старостами кімнат гуртожитку щодо підтримання 
належного санітарного стану; активом навчальних груп з різних питань тощо.

4.5 Робота з батьками студентів:
4.5.1 переписка з батьками студентів;
4.5.2 підготовка і проведення батьківських зборів у групах, курсах, відділенні;
4.5.3 відвідування батьків по місцю проживання, роботи;
4.5.4 проведення бесід, лекцій, консультацій, вечорів запитань і відповідей для 

батьків;
4.5.5 ознайомлення батьків з педагогічною літературою щодо виховання 

студентів тощо.
4.6 Контроль за освітнім процесом:
4.6.1 контроль за виконанням указів, постанов, наказів, .розпоряджень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства освіти і науки України в галузі освіти;

4.6.2 відвідування занять і контроль за всіма видами навчання;
4.6.3 контроль за виконанням графіка освітнього процесу, обов'язкових 

контрольних робіт, проведенням додаткових занять, консультацій, роботою 
предметних гуртків і гуртків технічної творчості;

4.6.4 контроль за відвідуванням занять, ліквідацією академічної заборгованості, 
перевірка журналів навчальних занять;

4.6.5 перевірка виконання викладачами відділення робочих навчальних планів 
дисциплін, за складанням робочих програм, вивчення, впровадження передового 
досвіду викладачів на відділенні;

4.6.6 контроль за ходом виконання курсового, дипломного проектування, 
іспитів, захисту дипломів;

4.6.7 перевірка дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку 
коледжу;

4.6.8 контроль за роботою спортивних секцій, художньою самодіяльністю, 
своєчасним проведенням заходів, передбачених планом роботи відділення тощо.

5 ПРАВА ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛЕННЯ

5.1 Видавати розпорядження, які є обов'язковими для всіх викладачів, студентів 
та навчально-допоміжного персоналу відділення, і можуть бути відмінені лише 
заступником директора з навчальної роботи.

5.2 Подавати на розгляд пропозиції заступнику директора з навчальної роботи 
про прийом та звільнення викладачів і працівників, прийом та відрахування 
студентів відділення.

5.3 Подавати заступнику директора з навчальної роботи проекти заходів щодо 
поліпшення навчальної, виховної роботи на відділенні.

5.4 Подавати заступнику директора з навчальної роботи на візування проекти 
наказів про моральні та матеріальні заохочення викладачів, навчально- 
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допоміжного персоналу, студентів відділення, а також про дисциплінарні 
стягнення за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

5.5 Розглядати плани активів груп і вносити в них необхідні зміни та 
доповнення.

5.6 Разом з вихователем гуртожитку і помічником директора поселяти студентів 
у гуртожитки та виселяти їх за порушення правил проживання в гуртожитку.

5.7 Розглядати заяви та скарги викладачів, навчально-допоміжного персоналу, 
студентів відділення; розв'язувати їх, вживати відповідних заходів, а в необхідних 
випадках подавати свої пропозиції заступнику директора з навчальної роботи.

5.8 Давати дозвіл на виклик батьків студентів.
5.9 Надавати короткотермінові (до трьох днів) відпустки студентам.
5.10 Відміняти розпорядження викладачів і працівників відділення, якщо вони 

суперечать вимогам навчальної роботи.
5.11 Не допускати до роботи або навчання викладачів, працівників відділення і 

студентів при грубому порушенні ними освітнього процесу або техніки безпеки (з 
наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи).

5.12 Вимагати необхідну звітність про роботу від викладачів і працівників 
відділення.

5.13 Організовувати і проводити збори та наради студентів, викладачів і 
працівників відділення з питань навчально-виховного характеру.

5.14 Давати дозвіл на проведення навчально-виховних заходів на відділенні.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Завідувач відділення несе відповідальність за всю роботу відділення та 
звітує про свою діяльність перед директором коледжу або його заступником з 
навчальної роботи;

6.2 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених посадовою інструкцією, завідувач відділення несе відповідальність 
відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора з HP В.О.Величко

Завідувач відділення комп’ютерної 
інженерії та будівництва І.В. Крюкова
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