
 

 
  



 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вишу освіту», Статуту Дніпродзержинського медичного 

училища, Положення про Дніпродзержинське медичне училище, Положення 

про освітній процес в Дніпродзержинському медичному училищі, інших 

нормативних актів в галузі освіти. 

1.2. Відділення є структурним підрозділом Дніпродзержинського 

медичного училища без права юридичної особи. 

1.3. Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за однією або 

декількома спеціальностями. 

1.4. Відділення створюється рішенням директора Дніпродзержинського 

медичного училища при наявності: 

 не менше, ніж 150 студентів однієї або декількох споріднених 

спеціальностей; 

 вечірнє – не менше 300 студентів. 

1.5. Зміст роботи відділення визначається річними та перспективними 

планами роботи. 

2. Основні завдання діяльності відділення 

2.1. Основними завданнями відділення є: 

 підготовка молодших спеціалістів відповідно до вимог Державних та 

галузевих стандартів вищої освіти; 

 забезпечення високої якості підготовки фахівців; 

 виконання встановлених обсягів державного замовлення підготовки 

фахівців; 

 оперативне керівництво відділенням щодо забезпечення виконання 

навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на вдосконалення організації 

навчального процесу; 

 організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного 

контролю за ходом навчального процесу, а також підготовки даних 

і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та проведення 

навчального процесу на спеціальностях. 

 підготовка пропозицій щодо організації і вдосконалення навчального 

процесу згідно з перспективними та оперативними планами роботи училища. 

2.2. Відділення Дніпродзержинського медичного училища відповідно до 

покладених на нього завдань забезпечує: 

 співпрацю з освітніми, лікувально-профілактичними закладами щодо 

забезпечення змісту підготовки фахівців за спеціальностями; 



 

 організацію навчально-виховного процесу та сприяння його 

методичному забезпеченню; 

 створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, 

культурному, моральному та фізичному розвитку; 

 пропаганду фізичної культури і спорту, здорового способу життя; 

 здійснення культурно-просвітницької діяльності; 

 здійснення профорієнтаційної роботи; 

 сприяння працевлаштуванню випускників; 

 забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу. 

3. Управління відділенням 

3.1. Керівництво відділенням здійснюється завідувачем відділення, який 

призначається на посаду та звільняється з посади директором 

Дніпродзержинського медичного училища. На посаду завідувача відділенням 

може бути призначений працівник, який має вищу освіту та стаж педагогічної 

роботи або роботи за фахом не менше 5 років. 

3.2. Завідувач відділення здійснює свою роботу під керівництвом 

директора Дніпродзержинського медичного училища та його заступників. 

3.3. Завідувач відділення забезпечує керівництво відділенням відповідно 

до своїх посадових обов’язків. 

3.4. Завідувач відділення забезпечує діловодство та документообіг 

відділення. 

3.5. Основною організаційною одиницею освітнього процесу відділення 

є студентська група, керівництво якою здійснюють куратори, які 

призначаються наказом директора на основі подання завідувача відділення та 

безпосередньо підпорядковуються завідувачу відділення та заступнику 

директора з виховної роботи. 

4. Відповідальність 

4.1. Завідувач відділення несе відповідальність за всю роботу відділення 

та звітує про свою діяльність перед директором Дніпродзержинського медичного 

училища, його заступниками з навчальної і виховної роботи, педагогічною та 

адміністративною радами. 

 


