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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Денне відділення є структурною складовою коледжу. На денному відділенні 
відбувається підготовка молодших спеціалістів з однієї або декількох 
спеціальностей з відривом від виробництва. Денне відділення створюється при 
наявності не менше 150 студентів з усіх спеціальностей, що входять до 
відділення.

- Керівництво відділенням здійснюється завідуючим відділенням, який 
призначається директором коледжу з числа працівників, які мають вищу освіту 
(за профілем відділення) і досвід навчально-методичної роботи.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ

Завідуючий відділення планує роботу відділення за наступними напрямами: 
Організаційна робота 
Виховна робота 
Робота за кураторами груп 
Робота з старостами та самоврядування 
Робота з батьками студентів 
Зв’язок с виробництвом 
Контроль за навчально -  виховним процесом

КЕРІВНИЦТВО ДЕННИМ ВІДДІЛЕННЯМ

На завідувача відділенням покладається:
- організація і безпосереднє керівництво навчальною і виховною роботою на 

відділенні;
- забезпечення виконання навчальних планів і програм;
- підготовка матеріалів до складання розкладу навчальних занять і контроль 

за виконанням розкладу;
- організація обліку успішності студентів;
- контроль за дисципліною студентів;
- організація технічної творчості студентів;
- контроль за якістю викладання навчальних предметів;
- участь у підготовці матеріалів до розгляду на педагогічній раді;
- контроль за роботою студентів в період курсового и дипломного 

проектування
- установка зв'язку з підприємствами, установами та громадськими 

організаціями з метою створення умов для нормальної виробничої та навчальної 
роботи студентів;

- керівництво навчанням і забезпечення навчально-методичної документації 
студентів старших курсів, направлених з денних відділень на виробничу роботу 
(на денному відділенні);

- участь у роботі стипендіальної комісії (на денному відділенні);
. - організація консультацій, оглядових і настановчих лекцій, лабораторно - 

практичних робіт.
- організація зв'язку зі студентами, що закінчили навчання та вивчення 

питань, пов'язаних з використанням їх на виробництві;



- облік роботи по відділенню, подання звітності.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ

Для здійснення контролю завідувач відділення складає такі документи:
- загальний план роботи завідувача відділення з включенням контрольних 

заходів;
- графік планових перевірок (річний);
- графік відвідування занять викладачів та виховних заходів узгоджений з 

іншими відділеннями;
Документи, які підлягають постійному системному контролю завідувача 

відділення:
- навчальні плани зі спеціальності;
- розгорнуті навчальні плани;
- графіки навчального процесу;
- графіки проведення обов’язкових контрольних робіт, курсових проектів и 

курсових робіт;
- розклад занять;
- журнали обліку навчальних занять;
- залікові книжки студентів;
- бланки обліку відвідування занять та успішності (тижневі);
- журнал обліку пропусків занять студентами;
- журнал обліку виконаних годин викладачами;
- екзаменаційні відомості;
- зведені відомості успішності студентів;
- графіки консультацій та додаткових занять при лабораторіях і кабінетах.

Результати контролю після узагальнення обговорюються завідувачем
відділення на засіданнях циклових комісій, на загальних зборах студентів 
відділення, на зборах викладачів, які працюють на відділенні (за необхідністю), на 
батьківських зборах, на нараді в присутності директора, на нараді кураторів груп, 
а також використовуються при індивідуальній роботі з педагогічними 
працівниками, студентами та їх батьками.

За необхідністю за результатами контролю завідувач відділення готує 
проекти наказів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛЕННЯМ

Завідувач відділенням несе відповідальність за всю роботу відділення і 
звітує у своїй діяльності перед директором коледжу або його заступником 
директора з навчальної роботи.


