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1. Загальні положення 

Відділення  є структурною частиною вищої освіти.  

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за однією або кількома 

спеціальностями (освітньо-професійними програмами) на денній та заочній 

формах навчання. Відділення відкриваються за наявності: на відділенні - не 

менше 200 студентів (учнів) по одній або декількома спорідненими 

спеціальностями (освітньо-професійними програмами). Керівництво відділенням 

здійснює завідуючим відділенням,  який призначаються директором навчального 

закладу з числа працівників вищого навчального закладу, які мають вищу освіту 

(за профілем відділення) і досвід навчально-методичної роботи. 

Примітка: В окремих випадках керівництво відділенням може бути покладено на 

працівників, які мають вищу освіту, незалежно від профілю спеціальностей, наявних на 

відділенні. 

 

2. Завдання відділення 

 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 учнів, студентів; 

 контроль за дисципліною учнів, студентів; 

 контроль за якістю викладання навчальних предметів; 

 участь у підготовці матеріалів до розгляду на педагогічній раді; 

 контроль за роботою учнів, студентів в період курсового та 

дипломного проектування; 

 встановлення зв'язку з підприємствами, установами та громадськими 

організації з метою створення умов для нормальної виробничої та 

навчальної роботи учнів, студентів; 



  участь у роботі стипендіальної комісії; 

 організація консультацій, оглядових і настановних лекцій, 

лабораторно-практичних робіт та проведення екзаменаційних  

 облік роботи по відділенню та подання звітності. 

3. Прикінцеві положення 

 Робота відділення проводиться за планами, затвердженими директором 

навчального закладу. Завідуючий відділенням несе відповідальність за всю 

роботу відділення та звітує у своїй діяльності перед директором навчального 

закладу або його заступником з навчальної роботи. Штати відділення 

встановлюються міністерством, у відомстві якого знаходиться навчальний 

заклад. 
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