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про навчально-методичний відділ  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. М акаренка 

1. Загальні положення
1.1 Навчально-методичний відділ (далі -  відділ) є структурним 

підрозділом Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 
(далі Коледж).

Повна назва відділу українською мовою -  Навчально-методичний
відділ

Повна назва відділу англійською мовою -  Educational and Methodical 
Department.

Скорочена назва та/або абревіатура відділу -  НМВ.
Відділ не є юридичною особою.
1.2 Метою діяльності відділу є організація навчально-методичної 

роботи в Коледжі та контроль за її виконанням; координація діяльності 
відділень, кафедр, циклових комісій та інших структурних підрозділів, які 
здійснюють освітню діяльність і забезпечують навчальний процес.

1.3 У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством 
України, Положенням про організацію освітнього процесу в коледжі, 
іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 
Коледжу, що регламентують організацію і контроль за здійсненням 
освітнього процесу.

1.4 Відділ у своїй діяльності співпрацює із завідуючими відділень, 
завідуючими кафедрами, головами циклових комісій, керівництвом ліцею, 
бухгалтерією, відділом кадрів, профспілковою організацією Коледжу, 
студентським самоврядуванням та іншими громадськими організаціями.

1.5. Права та обов’язки працівників відділу визначаються їх 
посадовими інструкціями.

1.6. Чисельність працівників , відділу, їх посадові оклади 
встановлюються відповідно до штатного розпису Коледжу затвердженого у 
встановленому порядку.

1.7. Відділ безпосередньо підпорядкований заступнику директора з 
навчальної роботи.

2. Основні завдання та функції
2.1 Завдання і функції відділу визначаються в межах системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу.
2.2 Основними завданнями та функціями відділу є:

-  розроблення рекомендацій з планування структурними підрозділами 
Коледжу (відділеннями, кафедрами, цикловими комісіями, іншими 
структурними підрозділами, які здійснюють освітню діяльність) 
навчальної роботи на перспективу і на навчальний рік;
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розроблення проектів нормативних документів, що регламентують 
організацію освітнього процесу в Коледжі;
розроблення зразків навчальної документації (навчальні плани, робочі 
навчальні плани, робочі програми, інші складові комплексів навчально- 
методичного забезпечення дисциплін), яка є оббв’язковою для ведення в 
коледжі, контроль за своєчасним її оформленням та затвердженням з 
дотриманням вимог по оформленню;
розроблення спільно з відділеннями, випусковими кафедрами 
(цикловими комісіями) варіативних складових стандартів освіти та 
контроль за їх реалізацією;
організаційне забезпечення функціонування електронного репозитарію 
комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін; 
контроль виконання рішень вченої ради Коледжу, наказів директора, 
розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з організації та 
здійснення освітнього процесу;
вивчення стану науково-методичного забезпечення навчального 
процесу; *

здійснення контролю готовності навчальної документації структурних 
підрозділів до навчального року;
оперативний контроль за діяльністю відділень, кафедр, циклових комісій 
та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і 
програм; організація та безпосередня участь у здійсненні
систематичного контролю за ходом освітнього процесу 
складання розкладу навчальних занять всіх структурних підрозділів 
Коледжу (за виключенням навчальних занять студентів заочної форми), 
заліково-екзаменаційних сесій, державних (кваліфікаційних) екзаменів 
та захисту кваліфікаційних робіт, контроль за їх виконанням; 
контроль за дотриманням всіма викладачами коледжу та ліцею 
затвердженого розкладу навчальних занять;
організація спільно із завідуючими кафедрами, головами циклових 
комісій заміни тимчасово відсутніх викладачів, ведення журналу заміни 
пропущених та замінених навчальних занять, своєчасне подання в 
бухгалтерію табелів на оплату замінених годин навчальних занять; 
контроль за виконанням навчального навантаження викладачами 
Коледжу;
облік контингенту студентів усіх форм та умов навчання, підготовка 
матеріалів та оформлення наказів про зарахування і відрахування 
студентів, переведення їх на інші курси та форми навчання, укладення 
контрактів, надання академвідпусток, призначення стипендій, 
заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікації випускникам тощо; 
підготовка статистичних звітів з питань освітнього процесу, змін у 
контингенті студентів та інших аспектів освітньої діяльності Коледжу за 
відповідні звітні періоди;
організація роботи по замовленню, оформленню, реєстрації та видачі 
студентських квитків, залікових книжок та академічних довідок; 
оформлення замовлень на постачання Коледжу бланків і форм 
навчальної документації (журналів груп, студентських квитків, 
залікових книжок, академічних довідок тощ о).



3. Права працівників відділу
3.1 Працівники відділу з метою забезпечення реалізації покладених на

них завдань та виконання посадових обов’язків мають право:
-  вимагати від керівників відділень, кафедр, циклових комісій, керівників 

груп інших структурних підрозділів Коледжу надання інформації та 
інших матеріалів, необхідних для виконання завдань, що визначені цим 
Положенням;

-  вносити пропозиції щодо удосконалення освітньої діяльності в Коледжі;
-  порушувати питання перед керівництвом Коледжу щодо створення умов 

для ефективної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, 
забезпечення його відповідною матеріально-технічною базою;

-  контролювати виконання законів, постанов, наказів МОН України та 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації, рішень вченої ради Коледжу, наказів та розпоряджень 
керівників Коледжу з питань організації та здійснення освітнього 
процесу.

-  контролювати проведення навчабіьйих занять (лекцій, практичних, 
лабораторних, семінарських), семестрового контролю, організацію 
самостійної роботи, відвідування занять студентами, дотримання правил 
внутрішнього розпорядку навчально-допоміжним персоналом кафедр, 
циклових комісій;

-  представляти Коледж у організаціях, яким коледж підпорядкований, 
закладах вищої та фахової передвищої освіти, інших організаціях з 
питань, що відносяться до службових обов’язків, які випливають з цього 
Положення;

-  надавати заступнику директора з навчальної роботи пропозиції щодо 
застосування до учасників освітнього відділу заохочень і стягнень, 
передбачених трудовим законодавством.

4. Відповідальність працівників відділу
4.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:

-  якісне і своєчасне виконання завдань та функцій, що визначені цим 
Положенням;

-  дотримання норм трудового законодавства, правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

4 .2 . Відповідальність за певні напрями діяльності працівників відділу
визначається їх посадовими інструкціями.


