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Д ан е П олож ення розроблено відповідно до Закону України «П ро 
освіту»,«П олож ення про держ авний вищий навчальний заклад», 
«П олож ення про організацію  освітнього процесу у Х арківському ордена 
«Знак П ош ани» електромеханічному технікумі транспортного 
будівництва», Статуту Х арківського ордена «Знак Пошани» 
електромеханічного технікуму транспортного будівництва (далі -  

технікум).
1.1 В ідділення -  основний навчально-організаційний структурний 

підрозділ технікум у, який об ’єднує академічні студентські групи певного 
року навчання. В ідділення створю ється в технікумі за  умови, якщ о на 
ньому навчається не менш е 150 студентів денної форми навчання.

1.2 В ідділення є структурним підрозділом без права ю ридичної особи, 

який підпорядкований директору технікуму.
1.3 У своїй діяльності відділення керується законодавчими та 

нормативними актами: К онституцією  України, Законами України «П ро 
освіту», «П ро охорону праці», «Положенням про держ авний виший 
навчальний заклад», «П олож енням про організацію  освітнього процесу у 
Х арківському ордена «Знак П ош ани» електромеханічному технікумі 
транспортного будівництва», постановами Кабінету М іністрів України, 
нормами та  принципами міжнародного права, чинними в Україні, 
С т а т у т о м  т е х н ік у м у , р іш е н н я м и  П е д а г о г іч н о ї р ад и  т е х н ік у м у ,

1 Загальні положення
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наказами директора технікуму, розпорядж еннями керівництва технікуму, 

інструкціями з д іловодства, а також  цим Положенням.
1.4 Зм іст роботи відділення визначається річними планами роботи.

2 О сновні завдання та напрямки діяльн ості відділення

2.1 О сновними завданнями відділення є:
1) підготовка молодш их спеціалістів відповідно до  вимог Державних 

стандартів  осві ти;
2) забезпечення високої якості підготовки ф ахівців;
3) сприяння розвитку української вищ ої ш коли, формування

сучасного освітнього процесу;
4 ) створення умов для задоволення потреб особистості в 

інтелектуальному, культурному, моральному та  ф ізичном у розвитку;
5) координація навчальної, методичної, організац ійної та  виховної

роботи відділення;
6 ) поліпш ення освітнього процесу, утримання матеріально-технічної

бази т а  соціальної інфраструктури;
7) сприяння в наданні м атеріальної та  соціальної 

допом оги  студентам відділення;
8) відродж ення, збереження та  пропагування національних традицій, 

зд ійснення культурно-просвітницької діяльності;
9) пропаганда ф ізичної культури і спорту, здорового способу життя 

студентів .
2 .2  О сновними напрямками діяльності відділення є;

1) реалізація Держ авних стандартів освіти;
2 ) забезпечення реалізації навчальних планів п ідготовки фахівців;
3) планування, організація та  методичне забезпечення освітнього 

процесу;
4) здійснення профорієнтаційної роботи;
5) інтенсифікація процесу навчання, впровадж ення в навчальний 

процес новітніх освітніх технологій;
6) інтеграція навчального процесу т а  м айбутньої професійної

д іяльності студентів,
7) допом ога при ф ормуванні органів студентського  самоврядування, 

сприяння студентським  організаціям у забезпеченні норм та нормативів 
соціально-побутових умов навчання та  проживання студені ів у 

гуртож итку;
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8 ) заб езп еч ен н я . культурного і духовного розвитку особистості, 
виховання осіб , які навчаються у студентських групах відділення, у  дусі 
українського патріотизму і поваги до  Конституції т а  Законів України, 
обраної професії;

9) удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською  
молоддю , посилення ролі класних керівників у процесі виховання 

студентів;
10) організація і проведення виховної, культурної, духовно-освітньої, 

сп ортивно-м асової роботи зі студентами відділення;
11) дотрим ання морально-етичних норм, створення атмосфери 

доброзичливості т а  взаєм ної поваги між працівниками і 

студентами відділення;
12) забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу 

та  безпечних ум ов проведення освітньої діяльності.

З Права і повноваж ення відділення

В ідділення має такі права і повноваження:
1) зд ійснення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи;
2) контроль за виконанням робочих навчальних планів ;
3) п ідготовка документів і клопотання перед стипендіальною  комісією  

про призначення студентам стипендій т а  подання студентів за успіхи у 
навчанні, громадському житті відділення, участь у спортивно-масовій 
роботі до  р ізних форм морального та  (або) матеріального заохочення, 
внесення пропозицій  адм іністрації технікуму щодо накладання стягнень чи 
відрахування студентів відділення;

4) представлення класних керівників груп до морального та  (або) 

м атеріального заохочення;
5) проф орієнтаційна робота зі школярами міста й регіону;
6)участь у проведенні виховної роботи зі студентами, які проживаю ть 

у гуртож итку;
7) утрим ання майна в належному технічному та санітарному стані;
8) забезпечення діловодства та  документообігу відділення;
9) орган ізац ія  заходів із безпеки життя і здоров'я студентів під час 

навчальних занять та позааудиторної роботи.
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4 У п р ав л ін н я  в ідд іл ен н ям

4.1 К ерівництво відділенням здійсню є завідувач, який призначається 

на посаду та  звільняється директором технікуму.
4 .2  Завідувач відділенням здійсню є свою  роботу п ід  керівництвом 

директора
т а  заступників директора (у частині виконання закріпленого за ними 

напрямку діяльності) т а  здійсню є керівництво навчальною , методичною  та 
виховною  роботою  відділення на основі посадової інструкції, Статуту 
техн ікум у, а  також  обов’язків, покладених на нього директором  технікуму, 

передбачених посадовою  інструкцією.
4.3 На завідую чого відділенням покладається:
1) організація та  безпосереднє керівництво навчально-виховною

роботою  у студентських групах відділення;
2) забезпечення своєчасного складання планів роботи відділення, 

планів роботи класних керівників груп т а  інш ої навчальної документації, а

також  контроль за  ї ї  виконанням;
3) організація ведення обліку та  аналіз усп іш ності студентів;

вж ивання заходів щ одо забезпечення високої успіш ності;
4 ) контроль за дисципліною  студентів відділення т а  дотриманням 

правил внутріш нього розпорядку студентів;
5) керівництво та контроль за роботою  класних керівників

академ ічних груп, активів груп;
6) сприяння проведенню  виховної, культурно-масової й 

сп ортивно ї роботи серед студентів відділення.
К онтроль за  участю  студентів у предметних гуртках, гуртках художньої 
сам одіяльності, спортивних секціях, культпоходах, вечорах відпочинку,

лекц іях  та  інш их заходах;
9) здійснення контролю  за соціально-побутовими умовами навчальних 

прим іщ ень т а  кім нат гуртожитку, в яких проживаю ть студенти відділення,
10) виріш ення питань поселення та  виселення з гуртожитку (разом з 

ком ендантом ) з наступним затвердж енням заступником  директора;
11 П ідготовка матеріалів до нарад, П едагогічної ради, звітів про

роботу  відділення;
12) здійснення зв'язку з батьками студентів відділення;
13) організація профорієнтаційної роботи відділення;
14) розробка та  впровадж ення рекомендацій  з поліпшення 

н авчального процесу;
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15) підготування щ омісячного та  щ осеместрового звіту про 
усп іш ність у студентських групах відділення(проведення рейтингів 

усп іш ності відділення).
5 К ласні керівники відділення

5.1 О сновною  організаційною  одиницею  освітнього процесу в 
технікумі є студентська академ ічна група, робота з якою є найважливіш им 
напрямом у системі навчально-виховної діяльності відділення іа 
технікум у. О рганізаційно-методичне керування роботою  групи здійсню є

класний керівник.
5.2 У своїй діяльності класний керівник керується наказами 

М іністерства освіти і науки У країни, Статутом технікуму, наказами та 
розпорядж еннями директора технікуму, правилами внутріш нього 

розпорядку.
5.3 К ласний керівник здійсню є свою діяльність у взаємодії зі 

завідую чим відділенням, заступником директора з навчальної роботи, а 

також  зі студентською  радою  самоврядування технікуму.
5.4 П ризначення класних керівників груп здійсню ється наказом 

директора.
5.5 Загальна координація діяльності класних керівників в групах 

проводиться завідую чим відділенням та заступником директора з 
навчальної роботи з урахуванням  плану виховної роботи технікуму.

5.7 С истем а роботи класних керівників передбачає:
систем атичні зустрічі класних керівників з академічною  групою для

проведення планових т а  позапланових заходів, контролю  за  станом 

успіш ності т а  відвідання занять студентами;
систем атичні зустрічі класного керівника з викладачами, що 

проводять заняття в академічній групі, для одержання інформації про 
усп іш ність опанування професійних програм та  дисциплінованість 

студентів;
5 .8  Г оловн им  завдан н ям  у д іяльн ості класного кер івни ка є 

реал ізац ія  на рівні академ ічної студентської групи комплексного процесу 

виховання у таких напрямах:
- якісне навчання та  оволодіння майбутньою  спеціальністю ;
- національно-патріотичне виховання;
- морально-правове виховання;
- худож ньо-естетичне виховання;
- трудове  та  професійне виховання;
- ф ізичне виховання та  пропаганда здорового способу життя;
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- екологічне виховання;
- розвиток студентського самоврядування.
5.9 О бов'язками класного керівника академ ічної групи є:

вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, 

виховання,розвитку студентів;
- здійсню вати педагогічний контроль за дотриманням  студентами 

С татуту і правил внутріш нього розпорядку технікум у т а  інших документів, 

щ о регламентую ть організацію  освітнього процесу;
- підвищ увати власний професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру;
- дотрим уватись педагогічної етики, поваж ати гідність студента, 

захищ ати  його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, 
своєю  діяльністю  стверджувати повагу до принципів загальнолю дської 

моралі;
- всебічно і глибоко вивчати запити, нахили, побутові умови життя 

студентів групи;
- виховувати у студентів свідом е ставлення до  навчання, праці, 

обраної професії, береж ливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому 

дисципліну, повагу до  законів України;
- ф ормувати у студентів дем ократичний світогляд, національну 

свідом ість, громадянську позицію, патріотизм, високі моральні якості;
- організовувати проведення виховних, інф ормаційних годин, 

зборів , інш их виховних за х о д ів ;;
- заохочувати студентів групи до  занять у гуртках аматорського 

мистецтва, клубах за інтересами, предметних гуртках, заняттях творчістю, 

дослідницькою  і конструкторською  роботою;
- вести облік і аналіз успіш ності та  відвідування занять студентами 

групи, організовувати надання допомоги невстигаю чим  і своєчасно 

інф ормувати батьків про успіш ність та  поведінку студента;
- підтримувати зв ’язки з викладачами, які проводять заняття в групі;
- вести встановлену навчальним закладом докум ентацію  класного 

керівника групи (журнал класного керівника, особові картки, плани 

роботи, звіти).
5.10 Класний керівник має право:
- відвідувати навчальні заняття, екзамени;
- подавати директорові та  П едагогічній раді пропозиції щодо 

заохочення студентів і стягнення;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи;



- в ідвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчати умови їх 

побуту;
- ін іцію вати розгляд адміністрацією  навчального закладу питань 

соц іального захисту студентів;
- виявляти соціально-педагогічну ініціативу, обирати форми, 

методи і засоби роботи зі студентами;
- отримувати матеріальне та моральне заохочення за  досягнення 

вагомих результатів у виконанні завдань, покладених на нього.

6 С туденти відділення

6.1 Д о  числа студентів відділення зараховуються особи відповідно до 
чинних правил прийому. С тудентам , які навчаю ться за денною  ф ормою  (за 
держ авним  замовленням) т а  маю ть необхідний бал успіш ності, 
виплачується стипендія відповідно до Порядку призначення і виплати 
стипендій , м атеріальної допомоги та  заохочення (премію вання) студентів.

6 .2  С туденти беруть участь у діяльності відділення та  маю ть права, 
передбачені чинним законодавством. Студенти можуть створю вати органи 
самоврядування відповідно до  Статуту технікуму та приймати ріш ення в 

меж ах їх  компетенції.
6.3 С туденти зобов'язані у  встановлені строки виконувати навчальні . 

плани й програм и та  дотримуватись вимог П оложення про організацію  
освітнього  процесу. За невиконання навчальних планів, за  порушення 
П равил внутріш нього розпорядку технікуму на студентів мож уть бути 
накладені адм іністративні стягнення, зокрема студенти мож уть бути 

відраховані з технікуму.

7 К онтроль за  діяльністю  відділення

7.1 К онтроль за діяльністю  відділення здійсню є директор технікум у та 

його заступники.
7 .2  Завідувач відділенням звітує про свою  діяльність 

перед П едагогічною  радою  технікум у, директором технікум у та  його 
заступникам и  (у частині виконання закріпленого за  ними напрямку 

діяльності).
7 .3  К онтроль за діяльністю  відділення та  перевірка певних 

видів його роботи може здійсню ватися за ріш енням директора 

або й ого  заступників.
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8 Реорган ізац ія  т а  л ік в ід а ц ія  в ідд іл ен н я

8.1 П рипинення діяльності відділення зд ійсню ється шляхом його 

л ікв ідац ії або реорганізації.
8.2 В ідділення реорганізується або ліквідується наказом 

директора технікуму за рішенням П едагогічної ради.
8.3 При реорганізації документи відділення передаю ться на зберігання 

правонаступнику; при л ік в ід ац ії-д о  архіву технікуму.

Заступник директора з НР

Зав.відділенням 
загальноосвітньої підготовки

В .О . Величко

Н .В.Реш етняк
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