
 



І. Загальні положення 

1.1. Завідувач відділення Харківського торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету _______________ 

(далі – Завідувач відділення) належить до категорії керівників. Сферою діяльності 

завідувача відділення є організація освітнього процесу на відділенні. 

1.2. Завідувач відділення призначається на посаду та звільняється з неї 

наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчально-

методичної роботи з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

1.3. Завідувач відділення безпосередньо підпорядковується заступнику 

директора з навчально-методичної роботи. 

1.4. У своїй роботі Завідувач відділення керується Статутом Київського 

національного торговельно-економічного університету, Положенням про 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами та 

розпорядженнями керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами внутрішнього 

розпорядку ХТЕК КНТЕУ та цією посадовою інструкцією. 

 

ІІ. Завдання та обов’язки  

2.1. Здійснює загальне керівництво відділенням: планує, організовує та 

контролює навчальну, навчально-методичну, наукову, виховну та профорієнтаційну 

роботу відділення.  

2.2. Забезпечує організацію освітнього процесу, виконання освітніх програм, 

навчальних планів, програм навчальних дисциплін за спеціальностями, 

закріпленими за відділенням, здійснює контроль за якістю навчально-методичної 

діяльності викладачів відділення. 

2.3. Забезпечує контроль за якістю підготовки фахівців і об’єктивністю 

оцінки результатів навчальної діяльності здобувачів освіти. 

2.4. Бере участь у складанні графіків навчального процесу, графіків 

консультативної роботи викладачів зі здобувачами освіти. 

2.5. Бере участь в організації підвищення кваліфікації та підготовці до 

атестації педагогічних працівників відділення. 

2.6. Організовує розробку документації до проведення атестації здобувачів 

освіти та бере участь у роботі екзаменаційних комісій. 

2.7. Здійснює контроль за навчальним навантаженням здобувачів освіти.  

2.8. Здійснює контроль за проведенням усіх видів навчальних занять, 

практик, підсумкової атестації здобувачів освіти відділення. 

2.9. Бере участь у визначенні рейтингу циклових комісій. 

2.10. Вдосконалює форми і методи навчальної та позааудиторної роботи зі 

здобувачами освіти відділення. 

2.11. Організовує облік усіх видів контролю успішності здобувачів освіти та 

відвідування ними занять. 

2.12. Бере участь у роботі стипендіальної комісії. 

2.13. Бере участь у комплектуванні контингенту студентів відділення і вживає 

заходів щодо його збереження. 

2.14. Координує зв’язок з випускниками відділення, з підприємствами, на 

яких вони працюють. 



2.15. Своєчасно подає представлення на відрахування студентів, документи 

на переведення, поновлення до числа студентів згідно з відповідними положеннями, 

надає інформацію оператору ЄДЕБО. 

2.16. Організовує співпрацю з органами студентського самоврядування. 

2.17. Вживає заходів із забезпечення необхідних соціально-побутових умов 

для здобувачів освіти і працівників коледжу. 

2.18. Бере участь у розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, 

оснащенні навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, технічними 

засобами навчання, у збереженні устаткування та інвентарю, оснащенні і 

поповненні бібліотеки навчально-методичною літературою, періодичними 

виданнями. 

2.19. Здійснює контроль за станом закріплених за відділенням навчально-

лабораторних приміщень та підтримання їх в належному робочому стані. 

2.20. Організовує роботу з благоустрою закріпленої за відділенням території 

та підтримання її в належному стані. 

2.21. Контролює ведення документації відділення відповідно до 

номенклатури справ відділення. 

2.22. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. 

2.23. Вживає необхідних заходів з координації роботи відділення зі 

структурними підрозділами коледжу.  

2.24. Своєчасно доводить до відома завідувачів циклових комісій та 

співробітників відділення накази, положення, розпорядження та інші документи 

відділення, адміністрації, що стосуються діяльності відділення, та контролює їх 

виконання. 

2.25. Контролює і особисто виконує вимоги охорони праці, промсанітарії, 

протипожежної безпеки на відділенні з метою забезпечення безпечної роботи в 

навчальних та лабораторних приміщеннях, виключення випадків виробничого 

травматизму та профзахворювань співробітників. 

 

ІІІ. Права 

Завідувач відділення має право: 

3.1. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ. 

3.2. Отримувати від адміністрації необхідну та достатню інформацію для 

ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

3.3. Користуватись матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для 

виконання покладених завдань та обов’язків.  

3.4. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності відділення. 

3.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу 

коледжу; удосконалення навчально-методичної забезпечення; заохочень та стягнень 

педагогічних працівників. 

3.6. Виносити на обговорення педагогічної ради пропозиції з удосконалення 

навчальної, наукової, методичної та інших видів діяльності відділення. 



3.7. Здійснювати моніторинг стану навчально-методичної роботи циклових 

комісій, використовуючи при цьому необхідну документацію.  

3.8. Перевіряти за наказами, вказівками, рішеннями адміністрації, 

педагогічної ради коледжу стан розробки та впровадження в освітній процес 

цикловими комісіями навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.  

3.9. Контролювати якість розробки та реалізації освітніх програм, 

навчальних планів, програм, робочих програм навчальних дисциплін, виконання 

індивідуальних планів викладачів. 

3.10. Брати участь у роботі адміністративної, педагогічної ради коледжу, в 

організації науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів.  

3.11. Видавати розпорядження, що регламентують роботу відділення і є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками відділення, циклових комісій та 

здобувачами освіти. 

3.12. Брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу коледжу, в 

усіх нарадах, де обговорюються та вирішуються питання відділення, представляти 

відділення на рівні коледжу, адміністрації, відбіркової комісії. 

3.13. Вносити зміни до планів роботи циклових комісій, індивідуальних 

планів завідувачів та викладачів циклових комісій відділення. 

3.14. Вносити заступнику директора з навчально-методичної роботи 

пропозиції щодо заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчанні та активну 

участь у науково-дослідній, громадській роботі. 

3.15. Вимагати у письмовому вигляді від завідувачів циклових комісій звіти 

про виконувану роботу. 

 

ІV. Відповідальність 

Завідувач відділення несе відповідальність за: 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

4.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

 

V. Завідувач відділення повинен знати 

5.1. Завідувач відділення повинен знати і керуватися у своїй діяльності 

Конституцією України; Законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та 

нормативно-правовими актами з питань освіти; трудовим законодавством України. 

5.2. Завідувач відділення має володіти змістом галузевих освітніх стандартів; 

основами педагогіки, психології; сучасними формами і методами навчання та 



виховання; положеннями нормативних документів, що регламентують статус 

педагогічних працівників закладів освіти, особливості регулювання їх праці; 

основами управління персоналом; правилами охорони праці та пожежної безпеки.  

5.3. Завідувач відділення має бути компетентним у питаннях складання 

освітніх програм та навчальних планів, програм та робочих програм навчальних 

дисциплін, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій; ведення 

методичної документації; застосування в освітньому процесі комп’ютерних 

технологій та ін.  

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної роботи – не 

менше як п’ять років. 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. За відсутності Завідувача відділення його обов’язки виконує особа, 

призначена у встановленому порядку, або інший завідувач відділення, який набуває 

відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на 

нього обов’язків. 

7.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав Завідувач відділення 

взаємодіє з Міністерством освіти і науки України, Київським національним 

торговельно-економічним університетом та установами, що регламентують 

діяльність закладу освіти, взаємодія з якими забезпечує надання якісних освітніх 

послугу, зі структурними підрозділами коледжу в залежності від розподілу 

обов’язків та покладених завдань. 

 

 

З інструкцією ознайомлені:  
 


