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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділення вищого комунального навчального закладу  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

 Житомирської обласної ради 

 

Це положення розроблено і прийнято у відповідності із Законом 

України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року із змінами і доповненнями, 

Статутом вищого комунального навчального закладу "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради, 

затвердженим на ХIІ сесії VІ скликання Житомирської обласної ради від 

22.11.2012 р. за №699. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділення є основним організаційним і навчально-науковим 

структурним підрозділом коледжу, який створено для реалізації навчально-

виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої 

освіти України. 

1.2. Відділення об'єднує відповідні предметні (циклові) комісії, 

лабораторії та інші допоміжні підрозділи. 

1.3. Відділення здійснює підготовку студентів за напрямом                       

0101 Педагогічна освіта та створюється  при наявності не менше                 

150 студентів денної форми навчання. 

1.4. Відділення створюється, реорганізується чи припиняє свою 

діяльність наказом директора вищого комунального навчального закладу 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради, який видається на основі рішення педагогічної ради коледжу. 

Офіційна назва відділення встановлюється рішенням педагогічної ради 

коледжу при його створенні чи організації та повинна відповідати галузі 

знань, з якої здійснюється підготовка фахівців. Можливе встановлення назви 

в залежності від форми навчання. 

1.5. У своїй діяльності відділення керується нормами Конституції 

України, Законом України «Про вищу освіту», нормативними актами 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нормативно-

правовими актами України, Статутом вищого комунального навчального 

закладу "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради, рішеннями педагогічної ради коледжу, 
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офіційно-розпорядчими документами адміністрації педколеджу, цим 

Положенням. 

1.6. Право на реалізацію освітньої діяльності відділення має з моменту 

отримання ліцензії на відповідні спеціальності. 

1.7.   Відділення не є юридичною особою. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ 

2.1. Основними завданнями відділення є: 

- підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст; 

- забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців; 

- співробітництво з установами, освітніми закладами для забезпечення 

змісту підготовки фахівців із спеціальностей відділення; 

- створення умов для задоволення потреб особистості в 

інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку; 

- сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-

практичних знань, формування сучасного освітнього процесу; 

- відродження, збереження та пропагування національних зв’язків та 

традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності; 

- координація роботи з підготовки навчальної, методичної літератури 

та іншої літератури за профілями відділення; 

- поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-

технічної бази відділення, матеріальна та соціальна допомога співробітникам 

та студентам відділення; 

- пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя 

студентів; 

- здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, 

пов'язаної з метою та функціональними завданнями відділення та коледжу. 

2.2. Основними напрямками діяльності відділення є: 

- забезпечення єдності професійної підготовки фахівців для системи 

освіти; 

- реалізація Державних стандартів освіти, розробка навчальних, 

робочих програм у відповідності до потреб навчального процесу; 

- здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного 

аналізу підготовки кадрів із спеціальностей відділення, сприяння 

працевлаштування випускників; 

- інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес 

новітніх освітніх технологій; 

- підготовка пропозицій з відкриття нових спеціальностей на відділенні 

у відповідності до потреб регіону; 

- інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності 

студентів, визначення баз проходження навчальних практик студентів 

відділення; 

- забезпечення ефективної діяльності предметних (циклових) комісій 

відділення; 



- формування органів студентського самоврядування; сприяння 

студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів соціально-

побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитку; 

- удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською 

молоддю, посилення ролі кураторів у процесі виховання студентів. 

 

3. УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯМ 

 

3.1.  Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення 

призначається на посаду керівником вищого навчального закладу з числа 

педагогічних працівників, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра відповідно до профілю освітньої діяльності відділення і 

педагогічний стаж не менш як п’ять років.  

3.2. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного 

процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, 

здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною діяльністю викладачів. 

  

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ 

4.1. За відділенням для забезпечення навчальної діяльності 

закріплюється приміщення, комп'ютери, комп'ютерні мережі, оргтехніка, 

лабораторії та їх обладнання, засоби зв'язку та телекомунікації.  

4.2. Відділення несе відповідальність за збереження майна та 

дотримання порядку в закріплених за ним приміщеннях. 

 

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ВІДДІЛЕННЯ 
Реорганізація, ліквідація відділення проводиться у порядку, 

встановленому чинним законодавством та Статутом вищого комунального 

навчального закладу "Коростишівський педагогічний коледж                              

імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради. 


