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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення регламентує порядок роботи педагогічного 

відділення Економіко-правничого коледжу Державного вищого навчального 

закладу «Запорізький національний університет» (далі – Коледж). 

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України, 

Положення про Економіко-правничий коледж Запорізького національного 

університету Міністерства освіти і науки України. 

1.3. Педагогічне відділення є структурним підрозділом Коледжу. 

1.4. Педагогічне відділення створюється, ліквідується та реорганізується 

наказом ректора ЗНУ. 

1.5. Кількісний склад студентів педагогічного відділення складає не 

менше ніж 150 студентів. 

1.6. Відділення об’єднує навчальні групи 3 спеціальностей: 

5.01010601 Соціальна педагогіка 

5.01020101 Фізичне виховання 

5.13010101 Соціальна робота 

1.7. Діяльність педагогічного відділення здійснюється відповідно до 

планів роботи, які щорічно затверджуються директором Коледжу.  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

2.1. Метою діяльності педагогічного відділення є реалізація роботи, 

пов’язаної з організацією та забезпеченням навчально-виховного процесу в 

Коледжі відповідно до нормативних документів: 

2.1.1. забезпечення контролю за дотриманням вимог і графіків виконання 

навчального плану спеціальностей педагогічного відділення; 

2.1.2. організація контролю поточної та підсумкової атестації студентів 

педагогічного відділення; 

2.1.3. організація зарахування, переведення, відрахування та поновлення 

студентів педагогічного відділення; 
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2.1.4. організація стипендіального забезпечення студентів педагогічного 

відділення; 

2.1.5. контроль за виконанням розкладу занять студентами педагогічного 

відділення; 

2.1.6. забезпечення єдиного порядку ведення документації на педагогічному 

відділенні; 

2.1.7. контроль за виконанням документів; 

2.1.8. підготовка та передача документів в архів у встановленому порядку; 

2.1.9. розробка та впровадження нормативно-методичних документів, які 

спрямовані на оптимізацію роботи педагогічного відділення; 

2.1.10. подання звітної документації. 

2.2. Контроль за дотриманням вимог галузевих стандартів освіти щодо 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 

відповідними спеціальностями педагогічного відділення. 

2.3. Формування спеціаліста-професіонала, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної виконувати систему об’єктивних соціальних ролей. 

2.4. Формування особистісних якостей, вмінь організації індивідуальної та 

колективної діяльності, моральної, правової, екологічної, гуманістичної культури 

студентів педагогічного відділення. 

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

3.1. Планування та моніторинг навчальної, виховної, методичної 

діяльності педагогічного відділення. 

3.2. Виконання вимог ведення внутрішньої і зовнішньої нормативної 

документації. 

3.3. Розподіл студентів нового набору за навчальними групами. 

3.4. Підготовка і оформлення навчальної документації на педагогічному 

відділенні (студентських квитків, залікових книжок, журналів обліку відвідування 

навчальних занять тощо). 

3.5. Підготовка і оформлення випускової документації (додатків до 

дипломів молодших спеціалістів, додатків до атестатів про повну загальну 

середню освіту тощо) 
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3.6. Підготовка проектів наказів по діяльності педагогічного відділення. 

3.7. Організація і контроль поточної, підсумкової та державної атестації 

студентів педагогічного відділення. 

3.8. Організація і контроль діяльності кураторів навчальних груп 

педагогічного відділення. 

3.9. Організація і контроль діяльності педагогічних працівників, які 

забезпечують виконання навчально-виховного процесу на педагогічному 

відділенні. 

3.10. Розробка заходів з вдосконалення якості навчання студентів 

педагогічного відділення. 

3.11. Участь у профорієнтаційній роботі Коледжу. 

3.12. Організація, контроль і розвиток студентського самоврядування 

Коледжу. 

 

4. УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ 

4.1. Керівництво педагогічним відділенням здійснює завідувач відділення, 

який призначається наказом ректора ЗНУ за поданням директора Коледжу з числа 

педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід педагогічної 

роботи. 

4.2. Діяльність завідувача педагогічним відділенням регламентується 

відповідною посадовою інструкцією. 

4.3. Завідувач педагогічним відділенням несе відповідальність за роботу 

педагогічного відділення і підзвітний директору Коледжу та заступнику директора 

з навчально-виховної роботи Коледжу. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник юридичного відділу     О.О. Кулініч 
 

Положення підготувала 
в.о. директора Економіко-правничого 
коледжу ЗНУ 
 
_______________О.Є. Грибанова 

 
З Положенням ознайомлена і один примірник отримала 
_______________І.З.Федючок 
«____» ______________ 2014 р. 


