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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділення є структурним підрозділом фахового медичш 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету (дал 
Коледж).

1.2. У відділенні здійснюється підготовка фахових молодн 
бакалаврів (молодших спеціалістів) з однієї або кількох спеціальностей.

1.3. Відділення формується за наявності не менше 150 здобувг 
фахової передвищої освіти.

1.4. У своїй діяльності відділення Коледжу керується ЧИНІ 

законодавством, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «І 
фахову передвищу освіту», Постановами КМ України, наказами Міністерс 
охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Стату 
Івано-Франківського національного медичного університету (далі 
Університет), наказами ректора, рішеннями Вченої ради Університ 
Педагогічної ради Коледжу, планом організації освітнього процесу на поточ 
навчальний рік, а також цим Положенням.

1.5. Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначаєтьс 
посаду ректором Університету за поданням директора Коледжу 
погодженням з колегіальним органом управління закладу (далі - Педагог 
рада) з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників, які мі 
ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботі 
менш як п ’ять років.

1.6. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього прої 
виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, уклад 
згідно з нормативними документами, що визначають роботу відділ* 
затверджених першим проректором Університету.

1.7. Завідувач відділенням організовує освітню, науково-методичі 
виховну роботу на відділенні, забезпечує дотримання порядку відповідь 
правил внутрішнього розпорядку Університету.

1.8. Функціональні обов'язки завідувача відділенням та іі 
співробітників відділення визначаються їх посадовими інструкціями.

1.9. Завідувач відділення в обсязі своєї компетенції огол 
розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх співробітників відділев 
студентів; здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисці 
освітньо-методичною діяльністю викладачів відділення; контролює дотриї 
на кафедрах, які забезпечують освітній процес у відділенні і в структ;
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підрозділах відділення, правил з техніки безпеки при проведенні освітніх та 
науково-дослідних робіт.

1.10. Завідувач відділенням несе відповідальність за всю роботу 
відділення та звітує у своїй діяльності перед дирекцією Коледжу та 
Педагогічною радою.

1.11. Відділення створюється і ліквідується наказом ректора Університету 
на основі подання директора Коледжу та погодженням з Педагогічною радою, 
згідно чинного законодавства.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ
2.1. Планування і керівництво навчально-виховною і методичною 

роботою у відділенні.
2.2. Контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів

дисциплін у розрізі спеціальностей відділення.
2.3. Контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та

виховною діяльністю викладачів відділення.
2.4. Розробка і контроль виконання річного плану роботи відділення 

Коледжу.
2.5. Контроль виконання кафедрами та студентами робочих навчальних

планів.
2.6. Контроль за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, 

семінарів, навчальних та виробничих практик та інших видів освітньої 
діяльності.

2.7. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і
раціональним використанням аудиторного фонду.

2.8. Розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення освітнього 
процесу з метою підвищення якості підготовки студентів.

2.9. Організація і контроль за самостійною роботою студентів.
2.10. Контроль і аналіз стану освітньої та трудової дисципліни, контроль 

за відвідуванням навчальних занять студентами.
2.11. Організація та контроль проведення виробничих та 

переддипломної практик.
2.12. Допуск студентів до екзаменаційних сесій та до складання 

випускних іспитів.
2.13. Організація обліку успішності студентів відділення, контроль 

ведення журналів академічних груп, заліково-екзаменаційних відомостей, 
навчальних карток та іншої студентської документації.

2.14. Підведення підсумків та аналіз екзаменаційних сесій.
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2.15. Аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за 
відповідними напрямами та спеціальностями.

2.16. Організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості 
студентами відділення.

2.17. Контроль за своєчасною оплатою навчання студентами.
2.18. Контроль за дисципліною студентів відділення, розгляд разом з 

представниками студентського самоврядування порушень дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку студентами і подання (у необхідних випадках) 
пропозицій заступнику директора з виховної роботи.

2.19. Сприяння роботі студентського самоврядування в групах 
відділення.

2.20. Подання директору Коледжу пропозицій щодо переведення 
студентів з курсу на курс, надання академічних відпусток, повторне навчання, 
відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, 
ведення контингенту студентів.

2.21. Підготовка відповідної документації для дирекції Коледжу щодо 
видачі студентських квитків та індивідуальних планів (залікових книжок), 
дипломів та додатків до них студентам та випускникам відділення.

2.22. Подання дирекції Коледжу матеріалів на заохочення, преміювання 
та стягнення студентів, викладачів і співробітників.

2.23. Подання дирекції Коледжу матеріалів до звітів про роботу 
відділення.

2.24. Співпраця з батьками студентів відділення.
2.25. Проведення профорієнтаційної роботи серед студентської молоді.
2.26. Організація та проведення виробничих зборів та нарад студентів, 

викладачів і працівників відділення з питань освітнього процесу.
2.27. Організація роботи зі старостами академічних груп з питань 

успішності і навчальної дисципліни студентів.
2.28. Організація участі студентів відділення в конкурсах фахової 

майстерності, творчих конкурсах, культурно-масових, спортивних заходах 
тощо.

2.29. Ведення діловодства та навчально-методичної документації у 
відповідності до затвердженої номенклатури справ Коледжу.

2.30. Забезпечення збереження у належному стані всіх документів 
відділення.
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛЕННЯ
3.1. Отримувати від підрозділів Університету (кафедри, відділи 

Університету та ін.) матеріали встановленої звітності, які є необхідними для 
виконання покладених на відділення Коледжу функцій і завдань.

3.2. Залучати фахівців, працівників інших підрозділів Університету до 
підготовки проектів наказів, нормативних та інших документів, які проводяться 
відділенням відповідно до покладених на нього обов’язків.

3.3. Інформувати дирекцію Коледжу про невиконання відповідними 
підрозділами або посадовими особами покладених на них функцій, обов’язків, 
доручень, що стосуються організації освітнього процесу у відділенні.

3.4. Завідувач відділенням є членом Педагогічної ради Коледжу, має 
право приймати участь у засіданнях Центральної методичної ради та циклових 
(предметних) методичних комісій, нарадах, які проводяться в Університеті.

3.5. Працівники відділення несуть відповідальність за конфіденційність 
його роботи, мають право представляти відділення на навчально-методичних 
конференціях, засіданнях ректорату, нарадах, семінарах тощо.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого 

Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів 
Університету, науково-педагогічні, педагогічні працівники Коледжу, а також 
особи, які навчаються в Коледжі.

4.2. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я директора 
Коледжу, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін та 
доповнень до Положення. Директор після ретельного вивчення останніх, 
передає їх на розгляд Педагогічної ради Коледжу.

4.3. Педагогічна рада розглядає проект Положення або пропозиції щодо 
внесення змін до нього та подає їх на погодження ректору Університету.

4.4. Внесення змін до Положення Коледжу, оформляється шляхом 
викладення його в новій редакції та затвердження наказом ректора 
Університету.
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