
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ «ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк – 2021  



2 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про навчальний відділ Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (далі – 

Положення) визначає підпорядкування навчального відділу Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради (далі – Навчальний відділ), структуру, основні завдання, функції та 

обов’язки, покладені на навчальний відділ, права, взаємодію і зв’язки тощо. 

1.2. Навчальний відділ є структурним підрозділом Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради (далі – Коледж) метою діяльності якого є: планування, організація 

і контроль освітнього процесу, що здійснюється в Коледжі, за ліцензованими 

спеціальностями і обсягами підготовки відповідно до нормативних 

документів; планування і організація поточного та підсумкового контролю, 

координація роботи навчальних підрозділів з питань дотримання державних 

стандартів, а також контроль виконання заходів, передбачених Статутом  

Коледжу з питань освітнього процесу. 

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної 

роботи. 

1.4. В своїй діяльності навчальний відділ керується законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії Міністерства 

освіти і науки України, наказами, інструктивними листами, вказівками та 

іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами 

та розпорядженнями ректора та проректорів Коледжу, рішеннями Вченої 

ради Коледжу і цим Положенням. 

1.5. Навчальний відділ очолюється начальником, який призначається 

наказом ректора з числа висококваліфікованих співробітників Коледжу, 

що мають практичний досвід організаційної роботи у вищій школі. 

 

2. Основні завдання навчального відділу 

2.1. Основними завданнями навчального відділу є: 

– забезпечення належного рівня освітнього процесу в Коледжі, 

здійснення заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих 

фахівців відповідно до стандартів вищої освіти; 

– оперативне керівництво та координація роботи діяльності 

деканатів/відділень, кафедр/циклових комісій та інших структурних 

підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і освітніх 

програм; 

– організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного 

контролю за ходом освітнього процесу, аналіз результатів проведення 

визначених контрольних заходів, модульного контролю, заліково-

екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої освіти; 

– внесення пропозицій щодо розгляду ректором та Вченою радою 

Коледжу питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу, організації 
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необхідних моніторингів і аналізу, підготовка відповідних узагальнених 

матеріалів і проектів, рекомендацій, а також підготовки даних 

і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та удосконалення 

освітнього процесу відповідно перспективних планів роботи Коледжу; 

– розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно–

методичних документів з питань планування та організації освітнього 

процесу; 

– організація роботи з формування та затвердження складів 

Екзаменаційних комісій (надалі – ЕК) зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів вимогам освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем; 

– аналіз результатів атестацій здобувачів вищої освіти на підставі 

звітів голів ЕК; 

– контроль за відповідністю навчальних планів стандартам вищої 

освіти та освітньо-професійній програмі зі спеціальності; 

– розрахунок навчального навантаження кафедр/циклових комісій; 

– облік і контроль виконання навчального навантаження 

кафедр/циклових комісій; 

– облік виконання навчального навантаження за погодинною оплатою 

праці; 

– організація роботи щодо розробки, складання та затвердження 

графіку освітнього процесу на навчальний рік та розкладів навчальних 

занять; 

– контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів 

з питань навчальної роботи; 

– організація роботи з виготовлення навчальної документації 

та забезпечення нею факультетів/відділень і кафедр/циклових комісій для 

провадження освітнього процесу в Коледжі; 

– підготовка необхідних статистичних даних при аналізі показників 

діяльності Коледжу (критеріїв при складанні рейтингу, показників при 

проведенні ліцензування спеціальностей і акредитації освітньо-професійних 

програм тощо); 

– автоматизація системи управління освітнім процесом в Коледжі 

та контроль за функціонуванням системи. 

 

3. Функції навчального відділу 

3.1. Планування освітнього процесу: 

– забезпечення розробки і впровадження організаційних і науково–

методичних заходів щодо процесу підготовки фахівців; 

– участь у розробці робочих навчальних планів і графіків освітнього 

процесу; 

– контроль за плануванням навчального навантаження 

професорсько-викладацького складу згідно з обсягами навчальної роботи 

кафедр/циклових комісій на навчальний рік; 
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– розподіл навчального навантаження між кафедрами/цикловими 

комісіями, визначення обсягів навчальної роботи кафедр/циклових комісій 

на навчальний рік; 

– організація роботи щодо розробки, складання та затвердження 

графіку освітнього процесу на навчальний рік; 

– розробка заходів з підготовки Коледжу до нового навчального 

року з питань організації освітнього процесу; 

– складання розкладів занять з усіх спеціальностей освітніх та 

освітньо-професійних ступенів за всіма формами навчання, узгодження 

графіків контрольних заходів, залікових, екзаменаційних сесій та атестації 

здобувачів вищої/фахової передвищої освіти; 

– планування використання аудиторного фонду і покращення 

технічної забезпеченості аудиторій і лабораторій; 

– організація огляду та проведення контролю готовності 

факультетів/відділень і кафедр/циклових комісій до навчального року. 

 

3.2. Контроль освітнього процесу: 

– контроль за ходом освітнього процесу й аналіз результатів 

модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій та атестації 

здобувачів вищої освіти, оформлення звітів з цих питань; 

– контроль за організацією на кафедрах/циклових комісіях 

та факультетах/відділеннях процесу оцінювання знань студентів; 

– контроль за трудовою дисципліною викладачів та навчальною 

дисципліною студентів; 

– контроль за складанням підсумкової атестації здобувачів освіти, 

оформлення встановленої звітності з цих питань; 

– контроль за виконанням навчальних планів та освітньо-

професійних програм за спеціальностями; 

– узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками сесії, контроль за 

ліквідацією академічної заборгованості; 

– контроль за роботою лабораторій і кабінетів та за використанням 

аудиторного фонду; 

– контроль за своєчасною розробкою факультетами/відділеннями і 

кафедрами/цикловими комісіями планової навчально-звітної документації 

та поданням звітності за встановленою формою. 

 

3.3. Організаційна робота: 

– підготовка проектів штатних розкладів і організаційне 

забезпечення комплектування професорсько-викладацького складу 

Коледжу; 

– участь у підготовці матеріалів з навчальної роботи для розгляду 

Вченою радою Коледжу; 

– підготовка проектів наказів з навчальної роботи; 
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– інформування деканатів/відділень, кафедр/циклових комісій про 

зміст «Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному 

закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради», нормативні документи і накази МОН України і ректора Коледжу, що 

регламентують освітній процес; 

– організація і підготовка виробничих нарад з деканами факультетів, 

завідувачами відділень,завідувачами кафедр, головами циклових комісій, 

секретарями та диспетчерами деканатів, навчально-допоміжним персоналом 

кафедр/циклових комісій, секретарями ЕК з питань планування 

та організації освітнього процесу, підготовка інформації щодо ліцензування 

спеціальностей та акредитації освітньо-професійних програм; 

– автоматизація роботи навчального відділу та підрозділів Коледжу 

в організації освітнього процесу. 

 

4. Права та обов’язки навчального відділу 

4.1 Права та обов’язки працівників Навчального відділу 

визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником 

навчального відділу, затверджуються ректором Коледжу та оновлюються 

при призначенні нових працівників або кожні п’ять років. 

4.2 Працівники навчального відділу мають право:  

– вивчати стан навчальної роботи кафедр/циклових комісій та 

факультетів/відділень, використовуючи при цьому потрібну документацію;  

– мати вільний доступ до інформації, пов'язаної з функціональними 

обов’язками навчального відділу;  

– перевіряти виконання кафедрами/цикловими комісіями та 

факультетами/відділеннями планів навчальної роботи та заходів щодо її 

організації;  

– залучати викладачів та співробітників кафедр/циклових комісій та 

факультетів до участі в підготовці і проведенні навчальних заходів;  

– подавати ректору, проректорам пропозиції з різних аспектів 

навчальної роботи. 

 

5. Відповідальність навчального відділу 

5.1. Начальник навчального відділу несе відповідальність за: 

– своєчасність і якісність виконання покладених на відділ завдань та 

функцій, наказів та розпоряджень ректора і проректорів Коледжу; 

– своєчасність надання інформації та відпрацювання документів 

відповідно до плану роботи Коледжу на навчальний рік; 

– об’єктивність та достовірність наданої інформації та звітності; 

– своєчасне введення нових планів і програм, методів та форм 

контролю; 

– організацію і безпеку праці та стан трудової дисципліни 

працівників навчального відділу. 



6 
 

5.2. Кожен працівник навчального відділу несе персональну 

відповідальність за належне виконання свої обов’язків, за дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та техніки безпеки; 

5.3. Працівники навчального відділу несуть відповідальність за 

збереження майна, меблів, оргтехніки та інших матеріальних цінностей, що 

закріплені за навчальним відділом. 

6. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами 

6.1.  Навчальний відділ взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами Коледжу: деканатами, відділеннями, кафедрами, цикловими 

комісіями навчально-методичним відділом, відділом кадрів, бухгалтерією, 

бібліотекою тощо. 

6.2.  Розмежування обов’язків між навчальним відділом та іншими 

структурними підрозділами Коледжу зі спільних питань діяльності 

визначається Статутом Коледжу та окремими Положеннями, а також 

наказами і розпорядженнями ректора Коледжу. 

 

 

 


