1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення «Про відділення Новокаховського приладобудівного
фахового коледжу» (далі - Положення) розроблено на основі Закону України
«Про фахову передвищу освіту»
та Статуту Новокаховського
приладобудівного фахового коледжу (далі - НКПФК).
1.2 Відділення - це структурний підрозділ закладу фахової передвищої
освіти, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у
яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти (крім
закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти) за різними формами
навчання. Допускається створення відділення, що об’єднує навчальні групи з
однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 200
здобувачів фахової передвищої освіти за заочною, дистанційною або
вечірньою формами здобуття освіти (п.4 ст.32 ", Закону України «Про
фахову передвищу освіту»).
1.3 Відділення створюється, реорганізується чи припиняє свою
діяльність наказом директора НКПФК, який видається на основі рішення
педагогічної ради фахового коледжу. Офіційна назва відділення
встановлюється рішенням педагогічної ради НКПФК при його створенні чи
реорганізації та повинна відповідати галузі знань, з якої здійснюється
підготовка фахівців.
1.4 У своїй діяльності відділення керується Законом України «Про вищу
освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту» та нормативними
актами Міністерства освіти та науки України, рішеннями педагогічної ради
НКПФК, організаційно-розпорядчими документами адміністрації закладу
освіти.
1.5 Право на реалізацію освітньої діяльності відділення має з моменту
отримання ліцензії на відповідні спеціальності.
1.6 Відділення не є юридичною особою.
1.7 Зміст та регламентацію роботи відділення визначають річні та
перспективні плани роботи відділення.
2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДДІЛЕННЯ
2.1 Основними завданнями відділення є:
- підготовка

фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)
відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
- забезпечення

високої професійної якості підготовки фахівців;

-співробітництво

з підприємствами, організаціями,
закладами освіти для забезпечення змісту підготовки
спеціальностей відділення;

установами,
фахівців із
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- координація

роботи з підготовки підручників, навчальних посібників,
методичної, наукової та іншої літератури за профілями відділення;
поліпшення освітнього процесу, утримання матеріально-технічної бази
відділення та соціальної інфраструктури, матеріальна та соціальна допомога
співробітникам, студентам відділення;
-

- пропаганда

фізичної культури і спорту як здорового способу життя

студентів.
2.2 Основними напрямками діяльності відділення є:
- забезпечення

Програмних результатів навчання;

- реалізація

Державних стандартів освіти, розробка освітньопрофесійних, навчальних, робочих програм у відповідності до потреб
освітнього процесу;
- здійснення

профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу
підготовки кадрів із спеціальностей відділення, сприяння працевлаштуванню
випускників;
-інтенсифікація

процесу навчання, впровадження в освітній процес
новітніх освітніх технологій;
- підготовка

пропозицій по відкриттю нових спеціальностей на
відділенні у відповідності до потреб регіону;
- інтеграція

освітнього процесу та майбутньої професійної діяльності

студентів;
- забезпечення

ефективної діяльності відділення, стабільності та
наступності поколінь педагогічних, науково-педагогічних кадрів, створення
умов для росту їх професійної майстерності;
- підвищення результативності

діяльності циклових комісій;

- формування

органів студентського самоврядування та сприяння у
забезпеченні норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та
проживання студентів у гуртожитках;
- удосконалення

методів і форм освітньої роботи зі студентською
молоддю, посилення ролі класних керівників у процесі виховання студентів.
3 ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ
3.1 Відділення має такі права і повноваження:
- здійснення повного циклу
- ухвалення

освітньої роботи;

освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих
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навчальних планів з дисциплін спеціальностей відділення;
- розробка

планів видання навчально-методичної літератури та її
рекомендація до друку;
- формування

розкладу занять спільно з диспетчерською службою

фахового коледжу;
- контроль

за виконанням графіку навчального процесу та розкладу
навчальних занять, які проводяться зі студентами відділення;
- допуск

студентів до екзаменаційної сесії та Державної атестації;

- переведення

студентів на наступний курс, продовження термінів
складання сесій, надання академічних відпусток;
- призначення

студентам стипендій та представлення студентів за успіхи
у навчанні, науковій роботі, громадському житті відділення, спортивні
результати, участь у спортивно - масовій роботі до різних форм морального
та (або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації
фахового коледжу по накладанню стягнень чи відрахуванню студентів
відділення за згодою зі службою у справах дітей неповнолітніх студентів;
- представлення

викладачів та співробітників до матеріального та (або)
морального заохочення, внесення пропозицій адміністрації фахового
коледжу по накладанню стягнень на працівників відділення;
- технічне

забезпечення освітнього процесу на відділенні;

- організація

та контроль проведення практик;

- підготовка

документів щодо працевлаштування випускників;

- профорієнтаційна

підготовка абітурієнтів та підготовка до вступу до

фахового коледжу;
- організація

виховної роботи зі студентами, в тому числі в гуртожитку;

- формування

пропозицій щодо складу приймальних (відбіркових)

комісій;
- участь

у державних, міжнародних програмах, конкурсах, фондах;

- подання

пропозицій щодо участі у проектах, що проводить фаховий

коледж;
- ініціювання проведення

конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

- інформаційно-рекламна

діяльність;

- участь

у оперативному управлінні майновим комплексом відділення,
утримання його в належному технічному та санітарному стані;
- забезпечення
- проведення

діловодства та документообігу відділення;

заходів з безпеки життя і здоров'я студентів та
співробітників при проведенні навчальних занять;
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- внесення

змін окремим студентам до індивідуальних навчальних
планів при необхідності.
4 СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯМ
4.1 Управління відділенням здійснюється у відповідності до діючого
законодавства та Статуту фахового коледжу.
4.2 Колегіальним органом відділення є рада відділення, яка складається
зі штатних викладачів циклових комісій, працюючих на цьому відділенні.
4.3 Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення
призначається на посаду наказом директора закладу фахової передвищої
освіти за згодою педагогічної ради НКПФК (п.1 ст.36 Закону України «Про
фахову передвищу освіту»).
4.4 Завідувач відділення під керівництвом директора забезпечує
організацію освітнього процесу, виконання освітньо-професійних програм
навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін, здійснює
контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальнометодичною діяльністю викладачів відділення (п.2 ст.36 Закону України
«Про фахову передвищу освіту»).
4.5 Завідувач відділення здійснює керівництво навчальною, методичною
та виховною роботою відділення на основі діючого законодавства (п.3 ст.36
Закону України «Про фахову передвищу освіту»), Статуту фахового
коледжу, а також обов'язків, покладених на нього директором фахового
коледжу.
4.6 Обов’язки завідувача відділенням:
- безпосереднє

керівництво відділенням з метою організації та
здійснення освітньої, методичної та виховної роботи, профорієнтаційної
роботи, підготовки до вступу у фаховий коледж;
- організація

виконання розпоряджень адміністрації фахового коледжу та
контроль за їх виконанням;
- затвердження

індивідуального навчального плану студента (згідно з
Положенням «Про індивідуальний навчальний план студента»;
- контроль

за складанням розкладу навчальних занять та здійснення
контролю за його виконанням;
- контроль

освітнього

навантаження

викладачів

та

якості

його

виконання;
- формування

академічних груп;

- здійснення планування
- контроль

і організація навчальної та виробничої практик;

за організацією самостійної роботи студентів;
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- організація роботи державних

атестаційних комісій;

- організація

обліку успішності студентів, переведення студентів на
наступний курс, допуск студентів до атестації, організація зарахування
раніше складених дисциплін;
- організація

освітнього процесу на відділенні, контроль за виконанням
планів виховної роботи класних керівників;
- організація

спортивно-оздоровчих заходів;

- проведення

роботи по сприянню у працевлаштуванні випускників,
підтримання зв'язків із випускниками відділення;
- розвиток

форм самоврядування серед студентів відділення, зв'язок
відділення з громадськими організаціями;
- контроль

за умовами проживання студентів відділення у гуртожитку
фахового коледжу, сприяння адміністрації гуртожитку в підтриманні
порядку;
- відповідальність

за збереження майна відділення, санітарно-технічний
стан аудиторій фонду відділення;
- організація

діяльності та діловодства відділення. Діловодство на
відділенні здійснює секретар навчальної частини, який керується посадовою
інструкцією.
5 СТУДЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ
5.1 До складу студентів відділення зараховуються особи відповідно до
чинних правил прийому.
5.2 Студентам, які навчаються на денній формі (за державним
замовленням) та які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до
абзацу шістнадцятого пункту 13 «Положення про призначення і виплату
стипендій студентам Новокаховського приладобудівного фахового коледжу»,
згідно з рейтингом займають вищі позиції, виплачується стипендія.
5.3 Студенти беруть участь у діяльності відділення та мають права,
передбачені чинним законодавством. Студенти можуть створювати органи
самоврядування та приймати рішення в межах їх компетенції.
5.4 Студенти зобов'язані у встановлені строки виконувати індивідуальні
навчальні плани та дотримуватися вимог «Положення про організацію
освітнього процесу в НКПФК».
5.5 За невиконання навчальних планів за семестр з неповажних причин,
у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в
НКПФК», а також за порушення «Правила внутрішнього розпорядку
НКПФК» можуть бути застосовані до студентів дисциплінарні стягнення, в
тому числі може бути застосований, як останній захід, відрахування студента

