
 
 

 



 

1. Загальні положення 

 
1.1. Згідно із законом України „Про вищу освіту”, розділ V, 

стаття 30, пункт 3, відділення (денне) є структурною частиною 

нікопольського медичного училища. На відділенні здійснюється 
підготовка спеціалістів з однієї або декілька спеціальностей з 
відривом від виробництва. 

1.2. Відділення (денне) відкривається при наявності не менше 
150 студентів з однієї або кількох споріднених спеціальностей 
(створюються при наявності двох або більше спеціальностей). 

1.3. Згідно із законом України „Про вищу освіту”, розділ VІ, 
стаття 33, пункт 2, керівництво відділенням здійснює завідувач, 
призначений на посаду  директором Нікопольського медичного 
училища з числа  педагогічних працівників, які мають вищу освіту  і 

досвід навчально-методичної роботи. 
1.4. Робота завідувача відділенням проводиться за планами, 

затвердженими заступником директора з навчальної роботи та 
директором . 

1.5. Завідувач відділенням несе відповідальність за всю роботу 
відділення і звітує про свою діяльність перед директором та 
заступником директора з навчальної роботи. 

 

 
2. Обов’язки завідувача відділенням 

 
2.1. Ознайомлення з особовими справами зарахованих або 

поновлених студентів на навчання, уточнення списків студентів 
академічних груп. 

2.2. Забезпечення підготовки навчальної документації до 

початку навчального року (журнали навчальних занять, робочі плани 
та інше). 

2.3. Контроль за якістю ведення журналів навчальних занять, 
правильність їх заповнення у відповідності з робочими планами, 
програмами. 

2.4. Контроль за проведенням занять та виховних заходів, 

консультацій, екзаменів, відробок пропущених студентами занять. 
2.5. Контроль відповідності проведення занять до розкладу. 
2.6. Складання плану роботи та звіт про роботу відділення. 

2.7.   Підготовка матеріалів та участь в роботі педагогічної ради, 
стипендіальної комісії, школи педагогічної майстерності тощо. 

2.8. Контроль за успішністю та відвідуванням занять 

студентами відділення. 
2.9. Проведення заходів, направлених на підвищення 

успішності та дисципліни студентів. 
2.10.  Аналіз причин пропусків занять студентами. 



2.11. Видача студентам допусків для відробок пропущених 

занять. 

2.12. Організація студентського самоврядування відділення, 
робота зі старостами груп. 

2.13. Надання допомоги та контроль роботи кураторів 
академічних груп. 

2.14. Контроль складання зведених відомостей успішності 

занять за семестр, зведених відомостей за весь час навчання до 
державних іспитів та додатку до диплому. 

2.15.  Контроль якості  заповнення залікових книжок студентів. 
2.16.  Складання графіків директорських контрольних робіт. 
2.17.  Надання  інформації до проектів наказів про переведення 

студентів на наступний курс навчання, до державних іспитів, про 

випуск та відрахування студентів. 
2.18. Участь у семестрових екзаменах, в роботі ДКК , які 

проводяться на відділенні. 
2.19.   Участь в підборі кураторів академічних груп відділення. 
2.20. Участь у підготовці і проведенні загальних заходів 

училища та відділення. 

2.21. Співпраця зі студентами та їх батьками (індивідуальна 
робота, збори). 

2.22. Участь в організації працевлаштування випускників 
відділення, які навчаються за державним замовленням. 

2.23.  Здійснення зв’язку із випускниками училища. 
2.24.  Участь в чергуванні адміністрації училища. 

2.25. Систематичне підвищення своєї ділової кваліфікації та 
педагогічної майстерності. 

2.26.  Забезпечення дотримання службової таємниці. 
2.27. Виконання вимог правил, норм та інструкцій з техніки 

безпеки та виробничої санітарії, а також законодавства про працю, 
правил внутрішнього розпорядку. 

2.27. Проходження інструктажу, навчання та складання іспиту 
з охорони праці у встановлені терміни. 

 

 

3. Права завідувача відділенням 

 

3.1. Бере участь у підборі всіх педагогічних працівників 
відділення, їх атестації. 

3.2.  Має право на професійну та педагогічну діяльність. 
3.3. Вносить пропозиції до дирекції щодо морального та 

матеріального заохочення і дисциплінарного стягнення викладачів та 
студентів відділення. 

3.4. Вносить на розгляд директора та педагогічної ради 
пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу. 

3.5. Контролює хід навчально-виховного процесу, дотримання 
трудової дисципліни, якість викладання на відділенні. 



3.6.  Бере участь у роботі атестаційної комісії, ДКК. 

 

4. Перелік документів, необхідних для роботи відділення 

 
4.1.  План роботи відділення. 
4.2.  План роботи завідувача. 
4.4.  План роботи із студентами, схильними до правопорушень. 

4.5. Навчальний план спеціальностей, що входять до складу 
відділення. 

4.6. Книга обліку контингенту відділення та змін в ньому. 
4.7.  Графік навчального процесу відділення. 
4.8. Книга контролю за веденням навчальної документації на 

відділенні. 

4.9. Книга обліку замін занять і відпрацювання занять 
студентами. 

4.10. Рапорти відвідування занять студентами. 
4.11. Відомості успішності студентів. 
4.12. Алфавітна книга студентів. 
4.13. Копії наказів медичного училища. 

4.14. Звітна документація за семестр і за рік. 
 
 
 
 

Положення розроблено групою у складі: 

 
 

 
 

Тархов В.В.           - директор училища 
Бондар І.В.            - заступник директора з навчальної роботи 

Зайченко  Т.А.      - завідуюча практикою 
Баранова О.В.      – методист училища 
 


