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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про відділення вищої та фахової передвищої освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту» та Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» (ВСП «ТФК ТНТУ»). 

1.2. Положення є документом, який регламентує діяльність відділень 

вищої та фахової передвищої освіти ВСП «ТФК ТНТУ», що здійснюють 

підготовку здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. 

1.3. Відділення вищої та фахової передвищої освіти ВСП «ТФК ТНТУ» 

(далі – Відділення) – це структурний підрозділ ВСП «ТФК ТНТУ», що об’єднує 

навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не 

менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами 

навчання, циклові комісії, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. 

Допускається створення відділення, що об’єднують навчальні групи з однієї або 

кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 200 здобувачів фахової 

передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами здобуття 

освіти. 

1.5. Відділення створюється, реорганізується та ліквідується наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ» на підставі рішення Педагогічної ради ВСП 

«ТФК ТНТУ». 

1.6. Відділення у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

Положенням ВСП «ТФК ТНТУ», рішеннями педагогічної і методичної ради 

ВСП «ТФК ТНТУ», наказами директора ВСП «ТФК ТНТУ» та цим 

Положенням. 

1.7. Відділення реалізує функцію організації, координації та управління 

підготовкою здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за ліцензованими 

спеціальностями. Об’єктами управління Відділення є процеси:  

 освітньої, методичної, інноваційної та культурно-просвітницької 

роботи; 

 координації діяльності циклових комісій, які забезпечують реалізацію 

освітніх та освітньо-професійних програм підготовки здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти за спеціальностями Відділення; 

 створення належних соціально-побутових умов для здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти. 

1.8. Відділення має власні символіку, печатку, штампи, а також може 

запроваджувати власні відзнаки. 

 

2. Завдання Відділення 

Місія Відділення – надання якісних освітніх послуг, забезпечення 

інноваційного характеру освіти з урахуванням сучасних запитів стейкхолдерів. 
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Основними завданнями Відділення є: 

2.1. Концентрація кадрового потенціалу, а також матеріально-технічних, 

навчально-методичних ресурсів для ефективного виконання освітніх, та інших 

завдань ВСП «ТФК ТНТУ», спрямованих на реалізацію змісту освіти на 

певному освітньому ступені вищої освіти та освітньо-професійному рівні 

фахової передвищої освіти. 

2.2. Організація та проведення освітнього процесу відповідно до 

затверджених навчальних планів і графіків підготовки здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти на денній та заочній формах навчання за видами 

навчальних занять з відповідних дисциплін. 

2.3. Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів 

освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу.  

2.4. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю, 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості). 

2.5. Координація діяльності структурних підрозділів, які забезпечують 

реалізацію освітніх та освітньо-професійних програм підготовки здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти за спеціальностями Відділення.  

2.6. Створення і впровадження нових технологій навчання, 

удосконалення навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності. 

2.7. Створення умов для реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти. 

2.8. Забезпечення гнучкості освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців, спрямованої на задоволення потреб ринку праці. Створення умов 

щодо особистісної орієнтації освіти, задоволення потреб здобувачів освіти 

відповідно до їхніх інтересів, здібностей і потреб суспільства. 

2.9. Вивчення ринку праці щодо попиту на окремі спеціальності 

(освітньо-професійні програми) та сприяння працевлаштуванню випускників. 

2.10. Сприяння дотриманню академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу в рамках виконання вимог Законів України «Про фахову 

передвищу освіту» та Положенням про ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.11. Координація культурно-масової й виховної роботи, дозвілля та 

побуту здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, стипендіального 

забезпечення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти. 

2.12. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, пропаганд фізичної культури і спорту, як 

здорового способу життя. 

2.13. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України 

діяльності, пов’язаної із завданнями Відділення та ВСП «ТФК ТНТУ».  

 

3. Керівництво Відділенням 
3.1. Керівництво Відділенням здійснює завідувач Відділення, який має 

вищу освіту ступеня «магістр» відповідно до профілю Відділення, та у своїй 

діяльності керується чинним законодавством, Положенням про ВСП «ТФК 

ТНТУ», іншими нормативно-розпорядчими документами ВСП «ТФК ТНТУ» та 

цим Положенням. 
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3.2. Завідувача Відділення призначає на посаду директор ВСП «ТФК 

ТНТУ» за погодженням із педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» з числа 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і 

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. 

3.3. Завідувач Відділення здійснює свої повноваження на постійній 

основі, є представником Відділення у складі педагогічної ради ВСП «ТФК 

ТНТУ» та інших робочих чи дорадчих органах, зокрема при розгляді питань 

діяльності Відділення. 

3.4. Завідувач Відділення, у межах своїх повноважень, дає розпорядження 

і доручення, які обов’язкові для виконання усіма учасниками освітнього 

процесу Відділення і можуть бути скасовані директором ВСП «ТФК ТНТУ»  за 

поданням заступників директора з певних напрямків роботи відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків, якщо вони суперечать законодавству, 

Положенню про ВСП «ТФК ТНТУ» чи завдають шкоди інтересам ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

3.5. Завідувач Відділення не може одночасно займати дві та більше посад, 

що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій у ВСП 

«ТФК ТНТУ». 

3.6. У разі відсутності завідувача Відділення за наказом директора ВСП 

«ТФК ТНТУ» призначається тимчасово виконуючий обов’язки завідувача 

Відділення з числа педагогічних працівників Відділення. 

3.7. Завідувач Відділення забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною 

діяльністю викладачів Відділення, а саме: 

3.7.1. здійснює поточне і перспективне планування діяльності Відділення 

й відповідає за його ефективну реалізацію; 

3.7.2. організовує облік і аналіз успішності та відвідуваності усіх видів 

занять студентами на Відділенні; приймає необхідні заходи для покращення 

успішності, відвідуваності та дисципліни; 

3.7.3. організовує облік і аналіз проведення навчальних занять 

викладачами Відділення та слідкує за дотриманням ними трудової дисципліни;  

3.7.4. проводить роботу з ліквідації академічної заборгованості студентів, 

підвищення якості їх підготовки; 

3.7.5. здійснює безпосередній контроль за оплатою за навчання студентів 

відділення та слухачів, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, 

вживає заходів щодо недопущення виникнення заборгованостей з оплатою за 

надання освітніх послуг; 

3.7.6. готує матеріали для призначення стипендії студентам; 

3.7.7. здійснює підготовку наказів по зарахуванню, відрахуванню, 

поновленню, випуску та переведенню студентів, призначенню стипендій 

студентам, про перевід студентів на вільні місця, що фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів, про призначення старост груп, про заохочення та стягнення, 

про ліквідацію академічної заборгованості та ін.); 

3.7.8. контролює ведення семестрових відомостей успішності, 

індивідуальних навчальних планів студентів, залікових книжок, книги видачі 
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документів про освіту та студентських квитків, навчальних карток студентів, 

індивідуальних планів роботи викладачів відділення, протоколів 

екзаменаційних комісій, розкладів екзаменів та консультацій; 

3.7.9. готує накази про затвердження тем і керівників дипломних проектів 

(робіт), про допуск до дипломного проектування; забезпечує подання в 

Екзаменаційні комісії відомостей успішності студентів, складає графіки захисту 

дипломних проектів (робіт) та розклади екзаменів; 

3.7.10. бере участь в роботі Екзаменаційних комісій, педагогічної ради 

ВСП «ТФК ТНТУ», методичної ради, адміністративної ради, стипендіальної 

комісії та приймальної комісії. 

3.7.11. здійснює контроль за організацією і якістю навчальних занять; 

3.7.12. надає допомогу керівникам груп у проведенні батьківських зборів; 

3.7.13. забезпечує підготовку навчальної документації до початку 

навчального року, організовує та контролює своєчасне складання планів роботи 

циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, індивідуальних планів 

роботи викладачів; 

3.7.14. надає допомогу викладачам в організації курсового проектування, 

здійснює контроль за ходом курсового і дипломного проектування; 

3.7.15. здійснює контроль за ходом виконання лабораторних робіт, 

практичних робіт; 

3.7.16. готує матеріали для розрахунку попереднього педагогічного 

навантаження викладачів для узгодження їх з відповідними заступниками 

директора з відповідних напрямків роботи згідно розподілу функціональних 

обов’язків, складає розклади навчальних занять та готує матеріали для 

складання статистичних звітів; 

3.7.17. бере участь в роботі по ліцензуванню, акредитації спеціальностей, 

за якими ведеться підготовка на Відділенні; 

3.7.18. очолює педагогічну раду Відділення, складає план її роботи, 

організовує засідання педагогічної ради Відділення; 

3.7.19. складає план роботи та звіт роботи Відділення. 

3.7.20. забезпечує проведення профорієнтаційної роботи щодо організації 

нового набору студентів; 

3.7.21 бере участь у комплектуванні контингенту студентів Відділення і 

вживає заходів щодо його збереження; 

3.7.22. бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися під 

час освітнього процесу; 

3.7.23. вживає заходів щодо запобігання академічного плагіату на 

Відділенні; 

3.7.24. вносить на розгляд адміністративної ради, педагогічних рад 

Відділення та ВСП «ТФК ТНТУ» пропозиції щодо структурних та кадрових 

змін, удосконалення освітньої, навчально-методичної, організаційної та 

культурно-просвітницької роботи; 

3.7.25. контролює виконання планів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Відділення; 

3.7.26. має право підпису і візує документи відповідно до наданих йому 

повноважень, відповідає за ведення діловодства Відділення відповідно до 
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номенклатури справ згідно чинного законодавства; 

3.7.28. веде листування з питань, що входять до його компетенції, 

організовує взаємодію зі структурними підрозділами ВСП «ТФК ТНТУ»;  

3.7.29. сприяє роботі органів громадського самоврядування Відділення;  

3.7.30. забезпечує оприлюднення інформації про освітньо-професійні 

програми та діяльність Відділення у ВЕБ- та медіа-ресурсах; 

3.7.31 щорічно звітує перед педагогічною радою Відділення про свою 

діяльність;  

3.7.32. відповідає за дотримання на Відділенні трудової дисципліни, 

виконання норм безпеки життєдіяльності, охорони праці, протипожежного 

захисту, законодавства про працю, правил внутрішнього розпорядку та інших 

локальних нормативних актів ВСП «ТФК ТНТУ»; 

3.7.33. здійснює іншу, не заборонену законодавством України діяльність, 

пов’язану із завданнями Відділення і ВСП «ТФК ТНТУ». 

 

4. Права та відповідальність 
4.1. Права та відповідальність завідувача Відділення визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», та цим 

Положенням. 

4.2. Завідувач Відділення несе особисту відповідальність за Відділення в 

цілому, за рівень організації та проведення освітнього процесу, за створення 

здорової, творчої обстановки в колективі Відділення, підвищення кваліфікації 

співробітників Відділення, дотримання штатної та фінансової дисципліни (в 

межах компетенції Відділення), Правил внутрішнього розпорядку, охорони 

праці, протипожежної безпеки, за ефективне та раціональне використання 

закріплених за Відділенням обладнанням, майном і приміщеннями, а також за 

їх збереження. 

4.3. Відповідальність кожного працівника Відділення є індивідуальною та 

залежить від обов'язків, покладених на нього для виконання завдань та функцій 

Відділення. Відповідальність співробітників Відділення визначається чинним 

Законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК 

ТНТУ» та їхніми посадовими інструкціями. 

4.4. Учасники освітнього процесу Відділення несуть відповідальність за 

порушення академічної доброчесності та можуть бути притягнені до 

академічної відповідальності. Види академічної відповідальності (у тому числі 

додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу визначаються 

спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями ВСП «ТФК ТНТУ», 

що мають бути затверджені педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та 

погоджені з органом студентського самоврядування ВСП «ТФК ТНТУ» в 

частині їхньої відповідальності. 

4.5. Співробітники (працівники) Відділення мають право ініціювати 

перед керівництвом ВСП «ТФК ТНТУ» заходи щодо покращення рівня надання 

освітніх послуг та мають право вимагати від відповідних структурних 

підрозділів ВСП «ТФК ТНТУ» створення необхідних умов для проведення 

освітнього процесу та наукової діяльності. 
 



 7 

4.6. Завідувач Відділення має право ініціювати перед керівництвом ВСП 

«ТФК ТНТУ» заохочення його співробітників за якісну та сумлінну працю.  

 

5. Структура та ресурсне забезпечення Відділення 
5.1. Відділення будується за принципами поєднання централізації і 

децентралізації управління, фінансування й оптимізації витрат на управління з 

одночасним забезпеченням ефективності за всіма видами діяльності.  

5.2. Основними структурними підрозділами Відділення є циклові комісії, 

лабораторії та майстерні, які здійснюють освітню діяльність. 

5.2.Циклова комісія: 

5.2.1. Циклова комісія - це базовий структурний підрозділ Відділення, що 

провадить освітню та методичну діяльність за певною спеціальністю 

(спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може 

проводити дослідницьку (наукову) діяльність за певною дисципліною (групою 

дисциплін). 

5.2.2 Циклова комісія створюється рішенням педагогічної ради ВСП 

«ТФК ТНТУ» за умови, що до її складу входить не менше п’яти педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, для яких ВСП «ТФК ТНТУ» є основним 

місцем роботи. 

5.3. Педагогічна рада Відділення: 

5.3.1. Педагогічна рада Відділення є колегіальним органом управління  

Відділення, що вирішує питання діяльності Відділення. 

5.3.2. Педагогічна рада Відділення утворюється терміном на п’ять років. 

Її ухвали не можуть суперечити ухвалам Педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ» 

й обов’язкові для підрозділів Відділення, всіх учасників освітнього процесу і 

слухачів Відділення після оформлення відповідного розпорядження завідувача 

Відділення. 

5.3.3. Педагогічна рада Відділення діє на підставі Положення про 

педагогічну раду Відділення, яке затверджується педагогічною радою ВСП 

«ТФК ТНТУ». 

5.4. Органи студентського самоврядування на Відділенні: 

5.4.1. Студентське самоврядування Відділення є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування Відділення. Це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні Відділенням.  

5.4.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Відділення, 

які мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 

виборні та інші органи студентського самоврядування ВСП «ТФК ТНТУ». 

5.4.3. Основною метою студентського самоврядування Відділення є 

розвиток громадянської активності студентської молоді, підтримка 

самодіяльних ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, 

створення системи комунікацій в студентському середовищі. 

5.4.4. Студентське самоврядування Відділення незалежне від вимог 

політичних партій та рухів і функціонує згідно з відповідним Положенням про 

студентське самоврядування ВСП «ТФК ТНТУ». 
 



 8 

5.5. Фінансування діяльності Відділення здійснюється з дотриманням 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті рішень за рахунок:  

5.5.1. коштів загального фонду державного бюджету за нормативами в 

межах бюджетних асигнувань; 

5.5.2. коштів спеціального фонду державного бюджету, у тому числі 

отриманих від надання платних послуг;  

5.5.3. добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб;   

5.5.3. коштів, отриманих за виконання грантів, проектів, у тому числі 

міжнародних, та інших робіт, виконаних Відділенням на замовлення 

юридичних чи фізичних осіб; 

5.5.4. інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

5.5. Кошти, отримані з джерел, не пов’язаних з основною діяльністю 

Відділення, спрямовуються на покращення матеріально-технічного 

забезпечення його структурних підрозділів та матеріальне заохочення 

працівників. 

 

6. Взаємодія Відділення з іншими структурними підрозділами 
6.1. Відділення взаємодіє: 

6.1.1. з іншими Відділеннями, відділами (структурними підрозділами) 

ВСП «ТФК ТНТУ» з питань виявлення та реалізації міждисциплінарних 

логічних зв’язків, обміну досвідом, проведення спільних виховних, спортивних 

та культурно-масових заходів зі здобувачами фахової передвищої, вищої 

освіти; 

6.1.2. зі заступниками директора ВСП «ТФК ТНТУ» за напрямками 

діяльності відповідно до  розподілу функціональних обов’язків – з питань 

планування та організації освітнього процесу, участі педагогічних (науково-

педагогічних) працівників циклових комісій в проведенні всіх заходів зі 

здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, що проводяться у ВСП «ТФК 

ТНТУ»; 

6.1.3. зі секретарем та диспетчером навчальної частини, методистами 

ВСП «ТФК ТНТУ», помічником директора з кадрової роботи, провідним 

юрисконсультом, адміністративно-господарським підрозділом, бібліотеками, 

бухгалтерською службою, та іншими структурними підрозділами ВСП «ТФК 

ТНТУ» з питань виконання покладених на працівників Відділення функцій.  
 

7. Результативність діяльності Відділення 
7.1. Результативність роботи Відділення визначається на рівні всіх 

циклових комісій та інших структурних підрозділів, а також на рівні кожного 

співробітника Відділення. 

7.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток 

виконання планових завдань, покладених на Відділення або на кожного його 

співробітника. 

7.3 Протягом звітного періоду проводиться моніторинг та аналіз 

показників результативності (ефективності) діяльності Відділення. 
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