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1. Загальні положення

1.1. Денне відділення є структурним підрозділом Ковельського промислово-
економічного фахового коледжу Луцького НТУ (далі - Коледж). На відділенні
здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей 133
«Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт», 275
«Транспортні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 073 «Менеджмент», 071
«Облік і оподаткування».
1.2. Дане Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про
вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу в КПЕФК Луцького НТУ, та інших
нормативно-правових документів в галузі освіти.

Відділення – це структурні підрозділи, що об'єднують навчальні групи з
однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюються рішенням
директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
1.3. Керівництво відділенням здійснює завідувач відділення, який
призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних
працівників, які мають повну вишу освіту і досвід навчально-методичної
роботи.
1.4. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу,
виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю
викладання навчальних предметів та дисциплін, навчально-методичною
діяльністю викладачів.
1.5. Завідувач відділення несе відповідальність за всю роботу відділення та
звітує в своїй діяльності перед заступником директора з навчальної роботи й
директором Коледжу.
1.6. Робота відділення здійснюється згідно з навчальними планами, графіком
навчального процесу денного відділення, затвердженими директором Коледжу.
1.7. Діяльність відділення здійснюється на основі річного плану роботи,
затвердженого директором Коледжу.
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2. Мета, завдання та обов’язки діяльності денного відділення

2.1. Основною метою роботи денного відділення є:

- підготовка фахових молодших бакалаврів відповідно до вимог Державних

стандартів освіти;

- вдосконалення освітнього процесу і забезпечення високої якості підготовки

фахівців;

- сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного

освітнього процесу;

- створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному,

культурному, моральному та фізичному розвитку;

- координація навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи

відділення;

- спрямування концепції виховної роботи на духовне відродження, виховання

громадянської свідомості, соціальної відповідальності; пропаганда здорового

способу життя серед студентів.

2.2.Завідувач відділення виконує такі завдання:

- розробка нормативної, інформаційної та організаційної документації з

реалізації навчального  процесу на відділенні;

- організація та безпосереднє керівництво освітнім процесом у студентських

групах відділення на основі державних стандартів, навчальних планів, а також

діючих нормативно-правових документів у галузі освітньої діяльності;

- координація та контроль діяльності викладачів відділення з якості навчання

та виховання студентів, методичного забезпечення процесу навчання

відповідно до нормативно-правових вимог;

- контролює виконання графіку навчального процесу та дотримання розкладу

навчальних занять, проведення консультацій з предметів/дисциплін, ходу

проведення екзаменаційних сесій;

- організація ведення обліку та аналіз успішності студентів; вживання заходів

щодо забезпечення високої успішності;
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- контроль за дисципліною студентів відділення та дотриманням Положення

про організацію освітнього процесу Ковельського промислово-економічного

фахового коледжу Луцького НТУ і подання (у необхідних випадках)

пропозицій заступникові директора з виховної роботи;

- керівництво та контроль за роботою кураторів академічних груп, активів

груп;

- розвиток форм самоврядування серед студентів (допомога та контроль за

діяльністю старостату), зв'язок із студентською профспілковою організаціє;

- підготовка матеріалів до нарад, педагогічної ради, звітів про роботу

відділення;

- участь у роботі стипендіальної комісії коледжу;

- сприяння проведенню виховної, культурно-масової, волонтерської та

спортивної роботи серед студентів відділення. Контроль за участю студентів у

предметних гуртках, спортивних секціях, культпоходах, вечорах відпочинку,

лекціях та інших заходах;

- здійснення зв'язку з батьками студентів відділення;

- розробка та впровадження рекомендацій з поліпшення освітнього процесу;

- підготовка документації для оформлення дипломів, атестатів, академічних

довідок та інших документів на відділенні в установленому порядку;

- підготовка матеріалів до видання наказів про переведення студентів на

наступний курс, на відрахування студентів з різних причин, на перездачу сесій

або окремих дисциплін, на поновлення на навчання, про допуск до державних

іспитів тощо;

 - здійснює ведення діловодства відділення, готує і надає дані за запитами

установ/відомств, статистичну звітність тощо.
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3. Права та відповідальність

3.1 Права та відповідальність завідувача відділення полягають у здійсненні

заходів, спрямованих на дотримання наказів та інших нормативно-правових

актів Міністерства освіти і науки України та наказів директора.

3.2. Завідувач відділення має право виконувати обов’язки заступника

директора з навчальної роботи та заступника директора з виховної роботи.

3.3. Завідувач відділення бере участь у складанні розкладу екзаменаційних

сесій, у роботі приймальної комісії та формуванні навчальних груп, у роботі

органів студентського самоврядування коледжу, у робочих нарадах кураторів

студентських академгруп, нарадах при директорові та заступниках директора

коледжу.

3.4. Завідувач відділення має право вносити пропозиції дирекції коледжу з

питань покращення діяльності роботи відділення, про заохочення та

накладання стягнень на студентів відділення.

3.5. Завідувач відділення має право на збір, використання з письмової згоди

студентів їх персональних даних з метою підготовки документів про освіту

державного зразка.

4. Документація відділення

4.1. Діючі державні стандарти.

4.2. Робочі навчальні плани, графік навчального процесу, затверджені

директором Коледжу.

4.3. Журнали навчальних занять (по кількості навчальних груп).

4.4. Накази по денному відділенню.

4.5. Локальні акти, які регламентують діяльність відділення.

4.6. Розклади групових занять, консультацій, екзаменів, затверджені

директором Коледжу.

4.7. Відомості обліку годин навчальної роботи викладачів на кожну навчальну

групу.
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4.8. Зведені відомості, екзаменаційні відомості, залікові відомості.

4.9. Результати проміжного контролю.

4.10. Плани роботи відділення на навчальний рік, затверджені директором

коледжу.

4.11. Книга руху контингенту студентів (алфавітна), журнал реєстрації

академічних довідок, журнал видачі студентських квитків, залікових книжок.

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення про денне відділення Ковельського промислово-економічного

фахового коледжу Луцького НТУ укладено згідно з діючими нормативно-

правовими актами України у галузі вищої освіти.

5.2. Вимоги цього Положення обов’язкові для виконання всіма учасниками

освітнього процесу в Ковельському промислово-економічному фаховому

коледжі Луцького НТУ.

5.3. Контроль за дотриманням вимог цього Положення покладається на

заступника директора з навчальної роботи.


