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ПОЛОЖЕННЯ
про відділення Лохвицького механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії
1. Загальні положення
1.1. Відділення - структурний підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні
групи з однієї та кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші
підрозділи.
1.2. У своїй діяльності відділення керується законодавчими та
нормативними актами: Законами України: «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Положенням про Лохвицький механіко-технологічний коледж», «Положенням
про організацію навчального процесу у коледжі», наказами та розпорядженнями
директора коледжу, рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу.
1.3. Відділення працює у взаємодії з навчальною частиною, цикловими
комісіями, бібліотекою, приймальною комісією коледжу, відділом кадрів,
бухгалтерією та іншими підрозділами коледжу.
2. Організаційні основи роботи відділення
2.1. Відділення створюється наказом директора коледжу в разі, якщо на
ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
2.2. Керівництво відділенням здійснює завідувач відділенням, який
призначається директором коледжу з числа найбільш досвідчених викладачів
технікуму, які мають вищу спеціальну освіту.
2.3. До складу відділення входять спеціальні лабораторії, які
обслуговують напрями та спеціальності відділення, або за змістом своєї роботи
близькі профілю відділення.
2.4. На відділенні створюється наказом директора органи студентського
самоврядування (рада відділення), які сприяють гармонійному розвитку
особистості студентів, формуванню у них навичок майбутнього організатора,
керівника. Рада відділення розглядає питання, що належать до її компетенції.
2.5. Рішення ради відділення мають дорадчий характер.
Основними завданнями органів студентського самоврядування (ради
відділення) є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно
організації навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов проживання і відпочинку
студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів за
інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних

закладів і молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників.
2.6. Робота відділення відбувається за планами, затвердженими директором
коледжу.
3. Головні завдання і функції діяльності відділення
3.1. Головними завданнями відділення є:
- здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і
відповідає стандартам вищої освіти;
- здійснення навчальної, культурно-виховної, науково-дослідницької,
спортивної та оздоровчої діяльності;
- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку
молодших спеціалістів.
3.2. Виконання навчальних планів та навчальних програм.
3.3. Організація навчальної та виробничої практики студентів.
3.4. Забезпечення виконання розкладу навчальних занять.
3.5. Організація обліку успішності студентів, встановлення термінів
складання іспитів.
3.6. Розробка і виконання заходів щодо вдосконалення навчального
процесу та підвищення якості підготовки фахівців.
3.7. Підготовка пропозицій щодо переведення студентів з курсу на курс та
надання академічної відпустки.
3.8. Допуск студентів до заліково-екзаменаційних сесій, державної
підсумкової атестації, захисту дипломних робіт (проектів).
3.9. Підготовка пропозицій щодо призначення стипендій студентам.
3.10. Керівництво роботою предметних (циклових) комісій відділення,
кабінетів та лабораторій відділення.
3.11. Організація підвищення кваліфікації спеціалістів на виробництві і на
ФПК.
3.12. Здійснення зв’язків з випускниками коледжу.
3.13. Здійснення організації та контролю за виконанням курсового та
дипломного проектування (роботи).
3.14. Організація та проведення профорієнтаційної роботи.
3.15. Здійснення контролю за дисципліною студентів під час занять та в
гуртожитку.

4 Документація відділення
Відділення повинне мати планову, нормативну, облікову та звітну
документацію.
4.1 До складу планової документації входять:
- план роботи відділення;

- план навчально-виховної роботи в період адаптації студентів нового
прийому;
- розклади занять, атестацій, заліків, іспитів.
4.2 До складу нормативної документації входять:
- графіки організації навчального процесу;
- накази та розпорядження директора коледжу;
- копії нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
4.3 До складу облікової документації входять: звіти за формою № 2-3нк
прийому студентів;: облік відвідування занять та успішності студентів; облік руху
контингенту студентів; екзаменаційні, залікові та атестаційні відомості; матеріали
аналізу поточної та семестрової успішності студентів; журнали академічних груп.
4.4 До складу звітної документації входять: звіти циклових комісій за
підсумками навчального року, звіти відділень за підсумками року, звіти
керівників груп.

