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1.Загальні положення 

Положення «Про організацію освітнього процесу» (далі – Положення) 

в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну (далі – Коледж) 

визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої 

освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і 

юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає 

компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері 

фахової передвищої освіти.         

 Це Положення встановлює основні правові, організаційні, фінансові 

засади функціонування системи фахової передвищої освіти в Коледжі, 

створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку 

праці та держави.           

 1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні:            

 - автономія Коледжу – право суб’єкта освітньої діяльності на 

самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та 

відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), 

організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності Коледжу, 

що провадиться в порядку та межах, визначених законодавчою базою;  

 - академічна мобільність у фаховій передвищій освіті Коледжу – 

можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися 

чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому 

закладі освіти на території України чи поза її межами;    

 - академічна свобода – самостійність і незалежність учасників 

освітнього процесу під час провадження педагогічної, інноваційної 

діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, 

поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання 

результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законодавчою базою;           

 - акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності Коледжу за цією програмою на 

предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти; 

 - атестація здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу – 

встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам 

програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту;    

 - викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування 

знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і 

творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів 

освіти та яка провадиться педагогічним працівником на основі відповідного 

трудового або цивільно-правового договору;       

 - дослідницька діяльність – діяльність Коледжу, спрямована на 
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проведення наукових досліджень з метою отримання і використання нових 

знань та здійснення технічних і науково-технічних розробок;    

 - інноваційна діяльність – діяльність Коледжу, спрямована на 

створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій (оснащення, 

матеріально-технічне забезпечення), у тому числі інформаційних, продукції 

або послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у практичну 

діяльність, новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до потреб 

ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, 

виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери;    

 - здобувачі освіти – учні, студенти, слухачі, які здобувають освіту за 

будь-яким видом та формою здобуття освіти;       

 - компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну 

та/або подальшу освітню діяльність;        

 - освітній процес – система навчально-методичних і педагогічних 

заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та 

застосування її компетентностей;         

 - освітня діяльність – діяльність Коледжу, спрямована на організацію, 

забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або 

неформальній освіті;           

 -  освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньо-

професійною програмою та/або договором дій Коледжу, що мають визначену 

вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних 

результатів навчання;  

          -освітня програма у сфері професійної (професійно-технічної) освіти -

  визначає комплекс освітніх компонентів у межах професійних кваліфікацій 

професії (групи професій),  що містить: вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за такою програмою; перелік компетентностей і 

логічну послідовність їх набуття; обсяг навчального навантаження, 

необхідний для виконання програми; очікувані результати навчання та 

критерії оцінювання здобувачів освіти; 

 -    освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої                  

освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих 

на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання 

визначеної освітньої  кваліфікації;      

 - педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність 

педагогічного працівника або самозайнятої особи у формальній та/або 

неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток 

особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних 

компетентностей;           

 - результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 
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погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання 

та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньо-професійної 

програми або окремих освітніх компонентів;       

 - рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем 

складності освітньо-професійної програми, сукупністю компетентностей, які 

визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню 

Національної рамки кваліфікацій;         

 - спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка;          

 - стандарт фахової передвищої освіти – сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

          - структурно-логічна схема підготовки фахівця - це складова  

стандарту передвищої (професійно-технічної) освіти, що 

визначає логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, а також 

погодження їх змісту за темами в часі. 

 - студентоорієнтоване навчання в Коледжі – підхід до організації 

освітнього процесу, що передбачає:       

 а) заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і відповідальних 

суб’єктів освітнього процесу;      

          б) створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів  освіти, включаючи надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії;    

          в) побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і 

партнерства здобувачів освіти та адміністрації, педагогічних та інших 

працівників Коледжу;        

          - якість освітньої діяльності в Коледжі – відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти, а 

також потребам зацікавлених  сторін і суспільства, яка забезпечується 

шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості освіти.     

        1.2. Положення про організацію освітнього процесу в Білоцерківському 

фаховому коледжі сервісу та дизайну є основним нормативним документом, 

що регламентує організацію та проведення освітнього процесу в Коледжі 

відповідно до законодавства України, стандартів фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної)  освіти.      

 1.3. Діяльність Коледжу в організації освітнього процесу здійснюється 

на принципах автономії та самоврядування. У рамках визначеного змісту 

автономії та самоврядування Коледж має право:      

 - розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої 

спеціальності;            

 - самостійно визначати форми навчання та форми організації 
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освітнього процесу;           

 - обирати типи програм підготовки фахових молодших бакалаврів та  

кваліфікованих робітників, передбачених Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти;          

 - запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх досягнень учасників 

освітнього процесу;           

 - самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 

програми навчальних дисциплін;         

 - присуджувати ступені фахового молодшого бакалавра та 

кваліфікованого робітника здобувачам освітніх послуг, які відповідно до 

законодавства успішно пройшли процедуру атестації, після завершення 

навчання на відповідному рівні фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної)  освіти;         

 - провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

закладами освіти, лікувально-профілактичними установами, роботодавцями 

та іншими юридичними особами;         

 - встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу;         

 - забезпечувати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

 1.4. Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та освітньо-

кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника.     

 1.5.Основним колегіальним органом управління Коледжу є Педагогічна 

рада.             

 1.6.Організація освітнього процесу здійснюється структурними 

підрозділами Коледжу відповідно до Статуту Коледжу та його організаційної 

структури.            

 1.7.3а якість освітньої діяльності персональну відповідальність несе 

директор Коледжу.           

 1.8.За відповідність рівня підготовки здобувачів освіти вимогам 

стандартів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 

відповідає керівник навчального структурного підрозділу Коледжу 

(відділення, циклової комісії).        

 1.9.Учасниками освітнього процесу є: педагогічні працівники 

(викладачі та майстри виробничого навчання), здобувачі 

професійної/професійно-технічної (учні) та фахової передвищої освіти 

(студенти), слухачі курсів, працівники структурних підрозділів Коледжу 

(посади визначені штатним розписом), батьки (законні 

представники) здобувачів освіти.       

 1.10.Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені 

відповідними інструкціями, положеннями, законодавчими документами та 

Статутом Коледжу.           

 1.11.Учасники освітнього процесу зобов’язані подавати необхідну 

інформацію для внесення в систему ЄДЕБО.      

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8+%D1%94+#w184
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8+%D1%94+#w21374
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 1.12. Коледж забезпечує учасників освітнього процесу засобами 

навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, технічними та 

іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових 

можливостей.           

 1.13.Мовою викладання в Коледжі є державна.     

 1.14.Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі 

розроблено відповідно до:          

 - Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII з 

наступними змінами і доповненнями;        

 - Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

з наступними змінами і доповненнями;        

 - Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від                 

10 лютого 1998 року № 103/98-ВР з наступними змінами і доповненнями;  

 - Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 6 червня                      

2019 року № 2745-VIII з наступними змінами і доповненнями;   

 - Положення Міністерства освіти і науки України «Про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

від 08 серпня 2019 р. за № 880/33851;        

 - Вимог і Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін у закладах вищої та професійно-технічної 

(професійної) освіти, визначених Міністерством освіти і науки України від 

09.07.2018 № 1/9-434;          

 - Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти; 

 - Стратегії розвитку Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну;            

 - Статуту Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну.  
 

2.Організація освітнього процесу в Коледжі 

2.1.Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 

професійної (професійно-технічної) й фахової передвищої освіти і науки, що 

провадиться Коледжем через систему методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження й використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості.     

 2.2.Метою освітнього процесу в Коледжі є:      

 - здійснення  освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та освітніх 

програм, яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «кваліфікованого робітника» та за освітньо-професійним ступенем 

«фахового молодшого бакалавра»;        

 - студентоорієнтованість, створення рівних можливостей у здобутті 

якісної освіти та дотримання основних положень внутрішньоколеджанської 

системи оцінювання й забезпечення якості проведення освітньої діяльності;  

 - мотивація всіх учасників освітнього процесу до самоосвіти впродовж 
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життя;            

 - забезпечення сприятливих умов для особистого розвитку й творчої 

самореалізації здобувачів освіти;         

 - дуальність освітнього процесу та формування національних, 

загальнолюдських цінностей, підготовки до життя і праці в сучасних умовах 

господарювання;            

 - розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 

залучення передового педагогічного досвіду, демократизацію освіти та 

освітнього процесу;           

 - перебудова освітнього процесу на засади розвивальної педагогіки, 

спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу 

(здібностей) здобувачів освіти, з урахуванням їх вікових та психологічних 

особливостей;           

 - забезпечення соціального захисту здобувачів освіти та педагогічних 

працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я та охорони 

навколишнього середовища.         

 2.3.Одними з основних завдань Коледжу в організації освітнього 

процесу є:             

 - провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами якісної професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти;           

 - провадження освітньої діяльності на основі навчальних і робочих 

програм, які відповідають запиту й Стандартам держави та профільності 

дисципліни/предмету;           

 - переорієнтація навчальних планів на збільшення частки практичних 

компонентів (дуальна освіта) та якісна підготовка здобувачів освіти до 

професійної діяльності;         

 - створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їх здібностей, талантів, вмінь і навичок;      

 - вдосконалення практики розроблення та реалізації електронних 

навчальних курсів з використанням інтернет-платформи та обладнання 

аудиторій для проведення дистанційних лекцій і практичних занять;   

 - забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх 

та наукових ресурсів через мережу інтернет в усіх приміщеннях Коледжу;  

 - органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, виховної, 

культурної, методичної та інноваційної діяльності;      

 - індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії;           

 - збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства;       

 - створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;    

 - налагодження міжнародних зв’язків, сприяння 
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конкурентоспроможності та працевлаштуванню випускників;    

 - мотивація, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів Коледжу.          

 2.4.Освітній процес базується на таких принципах:     

 - відкритості (освітній процес у Коледжі здійснюється відкрито для всіх 

зацікавлених сторін);           

 - доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який 

вивчають, можливостям і рівню підготовки здобувача професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти);     

 - єдності і узгодженості освітнього процесу (забезпечення єдності 

структури освіти та узгодженості рівнів і етапів освітнього процесу);   

 - безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього 

життя» через мотивацію, організацію самостійного навчання і самоосвіти 

здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 

для забезпечення високої якості життя);       

 - гнучкості та прогностичності (забезпечення варіативності, 

саморегуляції та безперервного оновлення змісту професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої освіти, його адаптацію до вимог 

суспільства й ринку праці);          

 - гуманізму, демократизму та пріоритетності загальнолюдських 

духовних цінностей (орієнтування на зміцнення єдності людини, народу і 

держави);             

 - національної спрямованості (забезпечення органічного зв'язку освіти з 

національною історією, культурою, традиціями);      

 - міжнародної інтеграції (забезпечення міжнародної інтеграції системи 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної 

освіти);             

 - незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

громадських та релігійних організацій (забезпечується вимогою Конституції 

України про недопустимість втручання в освітній процес закладу фахової 

передвищої освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій). 

 2.5.Для забезпечення якості освітньої діяльності (система 

внутрішнього забезпечення якості) в Коледжі здійснюються такі процедури 

і заходи:            

 - визначення принципів та процедур забезпечення якості професійної 

(професійно-технічної) й фахової передвищої освіти;     

 - здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

 - щорічне оцінювання здобувачів професійної (професійно-технічної) й 

фахової передвищої освіти, педагогічних працівників Коледжу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті Коледжу, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;     

 - забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

 - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
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процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;                                       

 - забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;         

 - забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;          

 - забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у працях працівників Коледжу, студентів та учнів;  

 - інших процедур і заходів.        

 2.6.Коледж має право видавати дипломи про освіту державного зразка 

тільки за акредитованою освітньою програмою. Інформація про видані 

дипломи вноситься Коледжем до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти.          

 2.7.Прийом на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Правил прийому, розроблених на основі Умов прийому на 

навчання до фахових навчальних закладів, затверджених Міністерством 

освіти і науки України. Прийом до Коледжу здійснюється на засадах 

об’єктивності та відкритості. Правила прийому затверджуються 

Педагогічною радою Коледжу.         

 2.8.Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на:    

 - вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під 

час вступу до Коледжу та/або навчання;        

 - безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;    

 - якісні освітні послуги;         

 - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;   

 - трудову діяльність у позанавчальний час;                             

 - безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, дослідницькою та спортивною базами Коледжу, доступ до 

інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 

процесі у встановленому законодавством порядку;      

 - безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами);                           

 - забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, 

встановленому законодавством;         

 - користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

спортивною інфраструктурою Коледжу та послугами його структурних 

відділень у порядку, визначеному законодавством;                      

 - участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та 

за кордоном, у встановленому законодавством порядку;     

 - участь у громадських об’єднаннях;       

 - здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними 
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програмами в Коледжі, а також у декількох навчальних закладах за різними 

формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти 

державного та/або місцевого бюджету;        

 - участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 - участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

освітньо-професійної програми професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти;          

 - забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України;           

 - отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством;            

 - збереження місця навчання на період проходження військової служби 

за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;    

 - академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;    

 - моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і 

громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;    

 - повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від 

приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти;         

 - безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях;          

 - отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.     

 2.9.Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення 

і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.   

 2.10.Особи, які здобувають освіту в Коледжі, зобов’язані:   

 - виконувати вимоги освітньо-професійної програми та 

індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

фахової освіти та освітньо-професійною програмою;     

 - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;      

 - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля;           

 - виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
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виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями;          

 - дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил 

внутрішнього розпорядку Коледжу, а також умов договору про надання 

освітніх послуг.        

 2.11.Практична підготовка осіб, які навчаються в Коледжі, 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними договорами 

або у структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну 

підготовку.           

 2.12.Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані 

забезпечити створення належних умов для проходження практики на 

виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки 

життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства. На час 

виробничого навчання і практики здобувачам професійної (професійно-

технічної) й фахової передвищої освіти в Коледжі забезпечуються робочі 

місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-

професійних програм і угод між Коледжем та підприємствами, установами, 

організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і 

практики. Під час проходження виробничого навчання і практики 

забороняється використовувати працю учнів/студентів для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною програмою.    

 2.13.Здобувачі освіти в Коледжі з дозволу відповідних циклових 

комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і 

пропонувати його для використання. Перелік усіх видів практик для кожної 

освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення 

визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик 

визначається програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом. 

Практична підготовка учнів/студентів за дуальною формою здобуття освіти 

та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватися з урахуванням 

особливостей цих форм здобуття освіти.    

 2.14.Випускники Коледжу вільні у виборі місця роботи. Навчальний 

заклад не зобов’язаний здійснювати працевлаштування випускників.  

 2.15.Педагогічні працівники Коледжу провадять освітню, методичну, 

інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх 

послуг у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти. Нормативи чисельності посад педагогічних працівників Коледжу 

визначаються Кабінетом Міністрів України.     

 2.16.Основними посадами педагогічних працівників Коледжу є:  

 - директор;            

 - заступник директора Коледжу, діяльність якого безпосередньо 

пов’язана з освітнім процесом;         

 - завідувачі відділень;                              

 - голови циклових комісій;         
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 - викладачі;           

 - методист;            

 - завідувачі навчально-виробничою практикою;     

 - керівники фізичного виховання;                          

 - завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач навчально-

практичного центру технологій та дизайну, завідувач інформаційно-

ресурсного центру, завідувачі навчально-виробничими майстернями;  

 - майстри виробничого навчання;        

 - вихователі.        

 2.17.Посади педагогічних працівників, як правило, займають особи із 

ступенем магістра. Установчими документами Коледжу можуть 

встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які 

можуть займати посади педагогічних працівників.      

 2.18.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та 

звільняються з неї директором Коледжу.        

 2.19.Педагогічні працівники Коледжу кожні п’ять років проходять 

атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників 

займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні 

категорії, педагогічні звання.       

 2.20.Робочий час педагогічних працівників Коледжу визначається 

обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи 

та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий 

час педагогічних та науково-педагогічних працівників становить не більше 

36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).    

 2.21.Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 

трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 

випадках, визначених законодавством.      

 2.22.Педагогічні працівники мають право на:     

 - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;    

 - педагогічну ініціативу;         

 - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання;                                

 - користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою інфраструктурою Коледжу у порядку, 

встановленому навчальним закладом відповідно до законодавства;   

 - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;   

 - відзначення успіхів у професійній діяльності;     

 - справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

 - захист професійної честі та гідності;       

 - підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, 
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закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, 

що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;                              

 - оплачувану відпустку;         

 - участь у громадському самоврядуванні Коледжу;     

 - індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) 

діяльність за межами Коледжу;         

 - соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку.           

 2.23.Педагогічні працівники Коледжу зобов’язані:     

 - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний 

розвиток;             

 - виконувати освітньо-професійну програму для досягнення 

здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;    

 - сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;   

 - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій 

діяльності; дотримуватися педагогічної етики;       

 - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу;           

 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;     

 - формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України;         

 - виховувати у студентів/учнів повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища;       

 - формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами;        

 - захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території Коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам;          

 - розвивати в осіб, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, 

творчі здібності;            

 - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки.    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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 2.24.Здобувачі професійної (професійно-технічної) й фахової 

предвищої освіти, які навчаються в Коледжі за денною формою навчання, 

мають право на пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України.        

 2.25.Здобувачі освіти в Коледжі мають право на отримання 

студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки.                                  

 2.26.Освітній процес організований з урахуванням наявного 

педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази 

Коледжу, можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та 

орієнтують на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної 

мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній 

сфері, в галузі професійно-технічної освіти, системах управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки.  

 

3.Форми навчання та організації освітнього процесу 

3.1.Освітній процес в Коледжі здійснюється у таких формах: 

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота 

студентів, практична підготовка, контрольні заходи.    

 3.2.Основні види навчальних занять в Коледжі: лекція; лабораторне, 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну в разі необхідності може 

провадити інші види навчальних занять.       

 3.3.Лекція ‒ основна форма проведення навчальних занять в Коледжі, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, одна лекція 

є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал 

окремої або кількох тем навчальної дисципліни/предмету. Тематика курсу 

лекцій визначається робочою навчальною програмою.    

 Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної 

навчальної дисципліни/предмету, але не охоплені навчальною програмою. 

Такі лекції проводяться провідними педагогами для здобувачів освітніх 

послуг Коледжу.           

 Лекції проводяться лекторами ‒ викладачами Коледжу, а також 

провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях ‒ аудиторіях для 

однієї або більше академічних груп студентів/учнів.    

 Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед 

початком відповідного семестру подати в циклову комісію складений ним 

конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні 

завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним 

планом і програмою для даної навчальної дисципліни/предмету. 

 Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 
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зобов'язаний головою циклової комісії для проведення пробних лекцій за 

участю викладачів Коледжу.         

 Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем 

лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального 

матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів та учнів.

 3.4.Лабораторне заняття ‒ форма навчального заняття, при якій, під 

керівництвом викладача, проводяться натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

даної навчальної дисципліни/предмету, набуває практичних та дослідницько-

пошукових компетенцій при роботі з лабораторним устаткуванням та 

обладнанням, комп’ютерною технікою, методикою експериментальних 

досліджень в освітній галузі.        

 Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

освітнього процесу. В окремих випадках лабораторні заняття можуть 

проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, на 

підприємстві). Лабораторне заняття проводиться із здобувачами освіти, 

кількість яких не перевищує половини академічної групи.   

 Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни/предмету. Заміна лабораторних занять іншими 

видами навчальних занять можлива, в окремих випадках, після узгодження із 

заступником директора Коледжу з навчальної роботи.   

 Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості студентів/учнів до виконання конкретної лабораторної 

роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи, його захист перед викладачем та оцінювання набутих 

компетенцій. Підсумкова оцінка виставляється в журналі навчальних занять 

академічної групи. Підсумкові оцінки, що отримані студентами/учнями за 

виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни/предмету.   

 3.5.Практичне заняття ‒ форма навчального заняття, при якому 

викладач організує детальний розгляд здобувачами освітніх послуг окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни/предмету та формує 

компетенції застосування теоретичних знань на практиці шляхом 

індивідуального виконання студентом/учнем відповідно сформульованих 

завдань.           

 Практичні заняття проводяться в аудиторіях або навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними засобами навчання, комп’ютерною 

технікою. Практичне заняття проводиться зі здобувачами освітніх послуг, 

кількість яких на перевищує половини академічної групи. Перелік тем 

практичних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни/предмету. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі ‒ тестах для виявлення 

ступеню оволодіння студентами/учнями необхідними теоретичними 
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положеннями, наборі завдань різного рівня складності для послідуючого 

розв'язування їх здобувачами освіти на такому занятті.    

 Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено 

проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної 

дисципліни (предмету), якщо такий розподіл існує.    

 Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок здобувачів освітніх послуг, постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх 

обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни/предмету. 

 3.6.Семінарське заняття ‒ форма навчального заняття, при якому 

викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до 

котрих здобувачі освіти готують теми виступів на підставі індивідуально 

виконаних завдань. Семінарське заняття передбачає формування в здобувачів 

освіти критичного мислення, ініціативності, вміння оцінювати ризики, 

приймати рішення і відповідати за них, вміння вирішувати проблеми, 

конструктивно спілкуватися та керувати емоціями.    

 Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни.   

 На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовленість 

студента/учня до заняття. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття 

виставляються в журнал навчальних занять академічної групи. Отримані 

здобувачами освітніх послуг оцінки за окремі семінарські заняття 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни/предмету.        

 3.7.Індивідуальне заняття проводиться з окремими студентами/учнями 

з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим 

графіком з урахуванням індивідуального навчального плану здобувача освіти 

і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох 

навчальних дисциплін/предметів, а в окремих випадках ‒ повний обсяг 

навчальних занять. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми 

та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю 

(крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом 

здобувача освітніх послуг.       

 3.8.Консультація ‒ форма навчального заняття, при якій здобувач 

освіти отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення 

певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

 Консультація може бути індивідуальною або проводиться для групи 

студентів/учнів, залежно від того, чи викладач консультує здобувачів освіти з 

питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних 

питань навчальної дисципліни/предмету. Обсяг часу, відведений викладачу 
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для проведення консультації з конкретної дисципліни (предмету), 

визначається навчальним планом за нормами, визначеними Міністерством 

освіти і науки України.         

 Дата, час та місце проведення консультацій та індивідуальних занять 

визначається розкладом консультацій. Проведення консультацій та 

індивідуальних занять фіксується у відповідних журналах.  

 3.9.Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові 

роботи, проєкти тощо) видаються здобувачам освітніх послуг в терміни, 

передбачені даним Положенням. Індивідуальні завдання виконуються 

студентом/учнем самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються 

випадки виконання комплексної тематики кількома студентами/учнями. 

 Курсові проєкти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних здобувачами освіти за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання.          

 Тематика курсових проєктів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами 

конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проєктів (робіт) 

і їх виконання визначається адміністрацією Коледжу. Керівництво курсовими 

проєктами (роботами) здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 

викладачами.           

 Захист курсового проєкту (роботи) проводиться перед комісією у 

складі двох викладачів циклової комісії за участю керівника курсової роботи 

та представника адміністрації Коледжу.       

 Результати захисту курсового проєкту (роботи) оцінюються за 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). 

Курсові проєкти (роботи) зберігаються в архіві Коледжу протягом одного 

року, потім списуються в установленому порядку.    

 Курсові проєкти (роботи) виконуються на завершальному етапі 

навчання здобувачів освіти в Коледжі і передбачають: систематизацію, 

закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та 

застосування їх при вирішенні конкретних навчальних, виробничих й інших 

завдань; розвиток компетенцій самостійного пошуку інформації, 

дослідницько-пошукових компетенцій та креативного мислення.   

 Студенту/учневі надається право обрати тему курсового проєкту 

(роботи), визначену цикловими комісіями, або запропонувати свою з 

обґрунтуванням доцільності її розробки.       

 3.10.Самостійна робота здобувачів освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових 

навчальних занять.          

 Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів та учнів 

Коледжу, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити 

не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни (предмету).    
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 Зміст самостійної роботи здобувачів освітніх послуг над конкретною 

дисципліною (предметом) визначається навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

 Самостійна робота студентів та учнів забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни/предмету: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача, практикум, адреси сайтів тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студента (учня).   

 Самостійна робота здобувачів освітніх послуг над засвоєнням 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни/предмету може виконуватися 

у бібліотеці Коледжу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах 

(лабораторіях), а також в домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота 

проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує 

можливість індивідуального доступу студентів/учнів до потрібних 

дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів/учнів на 

початку поточного семестру.         

 При організації самостійної роботи здобувачів освіти з використанням 

складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до 

інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних) передбачається можливість 

отримання необхідної консультації або допомоги з боку педагога.  

 Навчальний матеріал навчальної дисципліни/предмету, передбачений 

робочим навчальним планом для засвоєння здобувачем освітніх послуг в 

процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

матеріалом навчальних занять.        

 3.11.Практична підготовка студентів та учнів Білоцерківського 

фахового коледжу сервісу та дизайну є обов'язковим компонентом для 

освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра і має на меті набуття здобувачами освітніх 

послуг професійних навичок та вмінь.       

 Практична підготовка студентів і учнів Коледжу здійснюється як на 

базі лабораторій та виробничих майстерень Коледжу (навчальна практика), 

так і на базі провідних підприємств легкої промисловості, організацій, 

установ державного управління, салонів краси та перукарень регіону у 

відповідності до напряму підготовки (технологічна та переддипломна 

практики).           

 Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та спеціаліста з 

даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення 

визначаються навчальним планом.        

 Організація практичної підготовки регламентується Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 року № 93 «Про 

затвердження Положення про проведення практики студентів вищих 
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навчальних закладів України» з наступними змінами і доповненнями.  

 3.12.Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача освіти до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника та за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра або на 

окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль 

та державну атестацію здобувачів освітніх послуг.     

 3.13.Семестровий контроль проводиться у формах семестрового 

екзамену, диференційованого заліку з конкретної навчальної 

дисципліни/предмету в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

 Семестровий екзамен − це форма підсумкового контролю засвоєння 

здобувачами освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни/предмету за семестр, що проводиться як контрольний 

захід.           

 Семестровий диференційований залік − це форма підсумкового 

контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем освіти навчального 

матеріалу з певної дисципліни/предмету виключно на підставі результатів 

виконаних індивідуальних завдань. Семестровий диференційований залік 

планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність 

студентів.           

 Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом/учнем навчального матеріалу виключно на 

підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік не передбачає 

обов’язкову присутність здобувачів освіти.      

 Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної дисципліни (предмету) (семестрового екзамену, 

диференційованого заліку, семестрового заліку), якщо він виконав всі види 

робіт, що передбачені навчальним планом за семестр з цієї навчальної 

дисципліни (предмету).        

 Екзамени складаються здобувачами освітніх послуг в період 

екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Білоцерківський 

фаховий коледж сервісу та дизайну може встановлювати здобувачам освіти 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.    

 Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

всіх учасників освітнього процесу не пізніше, як за місяць до початку сесії. 

Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються 

відповідними цикловими комісіями Коледжу.     
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 Результати складання екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно") і вносяться в екзаменаційну відомість, навчальну картку та 

залікову книжку. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків 

з навчальних дисциплін (предметів) загальноосвітнього циклу оцінюються за 

дванадцятибальною шкалою і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову 

книжку, навчальну картку здобувача.       

 Студентам та учням, які одержали під час сесії не більше двох 

незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до 

початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не 

більше двох разів з кожної дисципліни (предмету): один раз викладачу, 

другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення.    

 3.14.Державна підсумкова атестація здобувачів освітніх послуг з 

предметів загальноосвітньої підготовки – це форма контролю відповідності 

результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних 

стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.  

 Атестація проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту» та «Про фахову передвищу освіту».   

 Зміст, форми і терміни проведення атестації визначаються 

навчальними планами Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну 

та нормативними документами Міністерства освіти і науки України.  

 Наказ про проведення державної підсумкової атестації, в т.ч. у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання створюється за два місяця до початку 

зовнішнього незалежного оцінювання.       

 Зовнішнє незалежнє оцінювання – це комплекс організаційних 

процедур (передусім – тестування), спрямований на визначення рівня 

навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому 

вступі до закладів вищої освіти. Результати зовнішнього незалежного 

оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації і як 

результати вступних іспитів до закладів вищої освіти.   

 Наказ про створення атестаційних комісій, проведення підсумкової 

атестації, створення апеляційних комісій створюється не пізніше ніж за два 

тижні до початку атестації.         

 Державна атестація здобувачів освіти здійснюється державною 

кваліфікаційною комісією (далі – державна комісія) після завершення курсу 

загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки, 

фахових компетенцій вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

 Присвоєння ступеня фахового молодшого бакалавра і освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснює державна 

кваліфікаційна комісія. Державна комісія створюється з кожної 

спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована 

об'єднана комісія для споріднених спеціальностей. Державна комісія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


22 
 

перевіряє навчально-теоретичну та практичну підготовку випускників, 

вирішує питання про присвоєння їм ступеня фахового молодшого бакалавра і 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, видання 

державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення 

якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у Коледжі.    

 Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного 

року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії 

призначається з числа провідних спеціалістів виробництва або вчених. До 

складу державної комісії входять: директор Коледжу, заступник директора з 

навчальної роботи, голови випускових циклових комісій, провідні 

спеціалісти виробництва.          

 До участі в роботі державної комісії, як екзаменатори, можуть 

залучатися викладачі відповідних циклових комісій, якщо в складі комісії 

немає представників цих циклових комісій. У цьому випадку вони 

користуються правами членів комісії. Персональний склад членів державної 

комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше, ніж 

за місяць до початку роботи державної комісії. Робота державних комісій 

проводиться у терміни, передбачені навчальними планами Білоцерківського 

фахового  коледжу сервісу та дизайну. Графік роботи комісії затверджується 

директором Коледжу. Розклад роботи державної комісії доводиться до 

загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних 

екзаменів.             

 У державних комісіях здобувачі освіти, які закінчують Коледж, 

складають державні екзамени та захищають дипломні проєкти. До складання 

державних екзаменів та захисту дипломних проєктів допускаються студенти 

й учні, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів/учнів, 

допущених до складання державних екзаменів та захисту дипломних 

проєктів, подаються в державну комісію завідувачем відділення.   

 Державній комісії перед початком державних екзаменів та захистом 

дипломних проєктів завідувачем відділення подаються такі документи:  

 - зведена відомість про виконання студентами/учнями навчального 

плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін/предметів, 

курсових проєктів, практик. При наявності декількох екзаменаційних або 

залікових оцінок з однієї дисципліни/предмету в зведену відомість про 

виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з 

округленням її до цілого значення.         

  

      Q1Х1 + Q2Х2 + ...+ QnХn  

х = ------------------------------------- 

             Q1+ Q2+...+ Qn,  

де: X – середня зважена оцінка;       

 Q – загальний обсяг навчального часу або обсяг аудиторних занять, 
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відведених на вивчення навчальної дисципліни/предмету протягом семестру;

 Х1 Х2, ... Хn – семестрові екзаменаційні або залікові оцінки  

 - відгук керівника про дипломний проєкт;      

 - рецензія на дипломний проєкт здобувача освіти.   

 Складання державних екзаменів, захист дипломних проєктів 

проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше 

половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії. Захист 

дипломних проєктів може проводитися як у Коледжі, так і на підприємствах, 

в організаціях, для яких тематика проєктів, що захищаються, становить 

навчально-теоретичний або практичний інтерес.     

 Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань 

здобувачів освітніх послуг з дисциплін/предметів, передбачених навчальним 

планом. Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній 

відповідності до навчальних програм. Методика складання екзаменаційних 

білетів визначається навчально-методичним кабінетом Коледжу. Тривалість 

державних екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин на день. 

 Результати захисту дипломного проєкту та складання державних 

екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і 

"незадовільно". Результати захисту дипломних проєктів та складання 

державних екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення 

протоколів засідання державної комісії. Здобувачеві освіти, який захистив 

дипломний проєкт, склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється 

ступінь фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, видається державний документ про освіту. 

Здобувачу освіти, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 

75 відсотків усіх навчальних дисциплін/предметів та індивідуальних завдань, 

передбачених навчальним планом, а з інших навчальних 

дисциплін/предметів та індивідуальних завдань − оцінки "добре", склав 

державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проєкт з 

оцінкою "відмінно", а також виявив себе в навчальній (творчій) роботі, що 

підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається документ про 

освіту з відзнакою. Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених 

при складанні державного екзамену, захисті дипломного проєкту, а також 

про присвоєння здобувачеві освіти-випускнику відповідного освітнього 

рівня/ступеня та видання йому державного документа про освіту 

приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів комісії, котрі брали участь в 

засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.  

 Здобувач, який при складанні державного екзамену або при захисті 

дипломного проєкту отримав незадовільну оцінку, відраховується з 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну і йому видається 

академічна довідка. У випадках, коли захист дипломного проєкту визнається 

незадовільним, державна комісія встановлює, чи може здобувач освітніх 
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послуг подати на повторний захист той самий проєкт з доопрацюванням, чи 

він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною цикловою 

комісією.            

 Здобувач, який не склав державного екзамену або не захистив 

дипломного проєкту, допускається до повторного складання державних 

екзаменів або захисту дипломного проєкту протягом трьох років після 

закінчення Коледжу. Здобувачам, які не склали державні екзамени або не 

захищали дипломного проєкту з поважної причини (документально 

підтвердженої), директором Коледжу може бути продовжений строк 

навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням 

державних екзаменів чи захисту дипломних проєктів відповідно, але не 

більше, ніж на один рік.         

 Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи 

вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті 

дипломних проєктів, записуються питання, що ставились, особливі думки 

членів комісії, вказується здобутий освітній рівень/ступінь, а також, який 

державний документ про освіту (з відзнакою чи без відзнаки) видається 

здобувачу освіти-випускнику, що закінчив Коледж.    

 Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали 

участь у засіданні. Книги протоколів зберігаються у Коледжі. Після 

закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт та подає його 

директору Коледжу. У звіті голови державної комісії відбивається аналіз 

рівня підготовки випускників; характеристика знань здобувачів освіти, 

виявлених на державних екзаменах або при захисті дипломних проєктів, 

недоліки в підготовці з окремих дисциплін/предметів, даються рекомендації 

щодо поліпшення освітнього процесу. Звіт голови державної комісії 

обговорюється на засіданні педагогічної ради Коледжу. 

 

4.Органи управління освітнім процесом в Коледжі 

Освітній процес у Коледжі – це система організаційних і дидактичних 

заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до державних 

стандартів та вимог системи якості освіти.     

 Основну відповідальність за якість освітнього процесу у Коледжі 

несуть директор Коледжу, заступники директора та керівники структурних 

підрозділів.          

 4.1.Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:   

 - організовує освітню діяльність Коледжу;      

 - вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, 

затверджує його структуру і штатний розпис;       

 - видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу 

доручення;             

 - відповідає за результати діяльності Коледжу перед МОН України або 
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уповноваженим ним органом (особою);        

 - є розпорядником майна й коштів;       

 - забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 

договори;             

 - призначає на посаду та звільняє з посади працівників;    

 - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;   

 - визначає функціональні обов’язки працівників;     

 - формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі;    

 - відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів 

освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 

Первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються (якщо дана 

особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом «Про вищу 

освіту»;             

 - забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін/предметів;    

 - контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни;            

 - здійснює контроль за якістю роботи педагогічних працівників та 

майстрів виробничого навчання;         

 - забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Коледжу;      

 - сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, Первинної профспілкової організації Коледжу і здобувачів 

освіти, громадських організацій, які діють у Коледжі;     

 - сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів фахової та 

професійної (професійно-технічної) освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої 

бази Коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом;   

 - спільно з виборними органами Первинної профспілкової організації 

Коледжу і здобувачів освіти подає для затвердження вищому колегіальному 

органу громадського самоврядування Коледжу правила внутрішнього 

розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;   

 - здійснює інші передбачені Статутом Коледжу повноваження. 

Директор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та 

керівникам структурних підрозділів Коледжу.      

 4.2.Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом і утворюється 

директором Коледжу на строк до трьох років і діє на підставі Статуту 

Коледжу та нормативно - правових документів про освіту.   

 Педагогічну раду очолює її голова – директор Коледжу. До складу 

педагогічної ради входять: заступники директора, завідувач відділення, 

завідувач навчально-методичного кабінету, старший майстер, завідувач 

бібліотекою, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного центру, 

завідувач лабораторії інформаційної діяльності, завідувач навчально-

практичного центру технологій та дизайну, структурний підрозділ 

професійної підготовки, головний бухгалтер, завідувач господарством, 
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голови циклових комісій та інші.        

 Педагогічна рада є постійно діючим органом управління Коледжу для 

розгляду основних питань освітнього процесу. Рішення педагогічної ради, 

затверджені наказом по Коледжу, є обов’язковими для виконання. Рішення 

педагогічної ради вводяться в дію рішенням директора Коледжу.  

 До повноважень педагогічної ради Коледжу входять:    

 - розроблення і подання до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування проєкту Статуту Коледжу, пропозицій щодо змін і 

доповнень до нього;           

 - ухвалення річного фінансового плану та звіту, кошторису Коледжу;  

 - ухвалення за поданням директора рішень щодо утворення та 

припинення роботи структурних підрозділів;       

 - визначення вибіркової частини змісту освіти і переліків навчальних 

дисциплін (предметів) та їх програм;        

 - ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу;   

 - оцінювання освітньої діяльності структурних підрозділів.   

 Педагогічна рада розглядає й інші питання діяльності Коледжу 

відповідно до його Статуту.         

 Головними завданнями педагогічної ради є:      

 - реалізація державної політики з питань освіти;     

 - орієнтація діяльності педагогічного колективу Коледжу на 

вдосконалення та забезпечення якості освітнього процесу;     

 - упровадження у практичну діяльність педагогічних працівників 

досягнень педагогічної науки та передового досвіду;     

 - у межах своєї компетенції вирішує питання створення, ліквідації та 

реорганізації відділення, циклових (предметних) комісій та інших 

навчальних підрозділів;          

 - рішення питань про прийом, переведення, відрахування здобувачів 

освіти.            

 Педагогічна рада здійснює такі функції:       

 - обговорює й узгоджує плани робіт Коледжу та Положення;   

 - заслуховує інформацію та звіти педагогічних працівників Коледжу, 

доповіді представників організацій та установ, взаємодіючих з Коледжем, з 

питань освіти й виховання підростаючого покоління, у тому числі 

повідомлення про перевірку дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

освітньої установи, про охорону праці, здоров’я й життя здобувачів освіти та 

інші питання освітньої діяльності Коледжу;       

 - приймає рішення про виключення з Коледжу, коли інші заходи 

педагогічного та дисциплінарного впливу вичерпані, у порядку, 

затвердженому законодавством та за умови узгодження рішення з органами 

студентського самоврядування.        

 Педагогічна рада має право:         

 - створювати тимчасові творчі об’єднання із запрошенням фахівців 

різного профілю, консультантів для вироблення рекомендацій з їх наступним 
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розглядом на педагогічній раді;         

 - приймати остаточне рішення зі спірних питань, що входить у її 

компетенцію;            

 - приймати, затверджувати положення (локальні акти) з компетенцією, 

що відноситься до об’єднань за професією.       

 У необхідних випадках на засідання педагогічної ради Коледжу можуть 

запрошуватись представники громадських організацій, установ, 

взаємодіючих з Коледжем з питань освіти, батьки здобувачів освіти, 

представники установ, що беруть участь у фінансуванні Коледжу та ін. 

Необхідність їхнього запрошення визначається головою педагогічної ради. 

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, користуються правом 

дорадчого голосу.           

 Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря ради. Секретар 

педради працює на громадських засадах. Педагогічна рада працює за планом, 

що є складовою частиною плану роботи Коледжу. Засідання педагогічної 

ради проводяться, як правило, відповідно до плану роботи Коледжу. Головою 

педагогічної ради, у виняткових випадках, може бути прийнято рішення про 

позачергове засідання ради. Рішення педагогічної ради приймаються 

більшістю голосів при наявності на засіданні не менше двох третин її членів. 

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради. 

Організацію виконання рішень педагогічної ради здійснює директор 

Коледжу та відповідальні особи, зазначені в рішенні. Результати цієї роботи 

повідомляються членам педагогічної ради на її наступних засіданнях. 

Директор Коледжу у випадку незгоди з рішенням педагогічної ради припиняє 

виконання рішення, сповіщає про це засновників установи (МОН України), 

які у триденний строк при участі зацікавлених сторін зобов’язані розглянути 

таку заяву, ознайомитися з мотивованою думкою більшості педагогічної ради 

і винести остаточне рішення зі спірного питання.    

 Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У книзі 

протоколів фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на 

педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи 

підписуються головою та секретарем ради. Протоколи про відрахування 

здобувачів освіти оформлюються обліковим складом і затверджуються 

наказом по Коледжу. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального 

року. Книга протоколів педагогічної ради Коледжу входить у номенклатуру 

справ, зберігається постійно у Коледжі й передається актом. Книга 

протоколів педагогічної ради постійно нумерується, прошнуровується, 

скріплюється підписом директора та печаткою Коледжу.   

 4.3.Для планування та координації методичної роботи у Коледжі, 

обговорення проєктів нормативних, навчально-методичних документів, 

розроблення рекомендацій з удосконалення якості освітнього процесу та 

модернізації його навчально-методичного забезпечення у Коледжі 

створюється методична рада.         

 Методична рада – це постійно діючий орган Коледжу при 
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методичному кабінеті, який об’єднує творчу групу висококваліфікованих 

фахівців. Методична рада визначає основні напрями методичної роботи, 

сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, 

виконує заходи, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу і 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та фахових 

молодших бакалаврів, надає допомогу щодо ефективності організації 

методичної, навчальної та виховної роботи, здійснює контроль прийнятих 

рішень і заходів.          

 Методична рада створюється наказом директора Коледжу, терміном 

на один навчальний рік у складі: директора, заступника директора з 

навчальної роботи, заступника директора коледжу з виховної роботи, 

секретаря методичної ради, методиста, старшого майстра, завідувача 

відділень, голови циклової комісії напряму «Легка промисловість», голови 

циклової комісії напряму «Перукарське мистецтво», голови циклової комісії 

напряму «Документознавство та комп’ютерні технології» та голови циклової 

комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.    

 Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. 

Методична рада проводить засідання згідно з планом роботи, затвердженим 

заступником директора з навчальної роботи. Документація методичної ради 

передбачає складання плану роботи на рік, ведення протоколів засідань та 

облік проведених заходів. Методична рада звітує перед педагогічною радою 

про стан і результати своєї роботи.        

 Рада проводить засідання не рідше двох разів на семестр. Рішення, які 

приймаються на її засіданнях, фіксуються протоколом.    

 Протоколи веде секретар методичної ради:      

 - секретар методичної ради обирається зі складу членів ради відкритим 

голосуванням більшістю голосів;         

 - поточною роботою між засіданнями керує голова методичної ради та 

її секретар;             

 - рішення методичної ради приймається відкритим голосуванням. Для 

прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше 

ніж 2/3 від загального складу членів ради і за рішення проголосувало не 

менше половини присутніх;          

 - рішення ради фіксуються в протоколі, який веде секретар ради;  

 - про засідання методичної ради та його порядок секретар повідомляє 

членів ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання;     

 - рішення методичної ради є обов’язковим для виконання всіма 

підрозділами Коледжу, посадовими особами та викладачами;    

 - рада спрямовує і координує роботу підрозділів Коледжу;    

 - організаційну, матеріальну та технічну допомогу методичній раді 

надають навчальний відділ, бібліотека, адміністративно-господарська 

частина, бухгалтерія, відділ кадрів та інші підрозділи Коледжу.  

 Головною метою діяльності методичної ради є організація, 

координація і контроль навчально-методичної роботи у Коледжі, 
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спрямованої на підвищення якості освітнього процесу, формування фахівців 

вищого класу згідно з європейськими освітніми стандартами.    

 Основними напрямами діяльності методичної ради є:    

 - вибір стратегії методичної діяльності Коледжу у контексті входження 

закладів фахової освіти України до Європейського освітнього простору;  

 - керівництво поточною навчально-методичною роботою у Коледжі і 

контроль за відповідністю її показників стандартам фахової освіти і 

«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» надання послуг в 

освітній діяльності;           

 - керівництво роботи з удосконалення організації та методики 

викладання навчальних дисциплін (предметів) і здійснення виховного 

процесу серед студентської молоді;        

 - координація поширення й обміну передовим досвідом методичної 

роботи у Коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, 

установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів та 

майстрів виробничого навчання.         

 Зміст роботи методичної ради:        

 - розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, 

інструкцій і вказівок профільних органів управління з методичної та 

навчально-виховної роботи;          

 - подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з 

методичної та навчально-виховної роботи;       

 - розгляд нормативних матеріалів (положення, рекомендації, інструкції 

тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи, подання їх на 

затвердження директору коледжу;         

 - визначення основних напрямів методичної роботи Коледжу на 

навчальний рік;            

 - визначення основних шляхів удосконалення методичної, навчальної 

та виховної роботи у Коледжі;         

 - сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних 

форм організації навчання в освітній процес;       

 - контроль і координація роботи циклових комісій;     

 - підтримка зв’язків з інститутом інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України;       

 - розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності і 

оволодіння педагогічним мінімумом новоприбулими викладачами;   

 - сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду;           

 - заслуховування звіту голів циклових комісій про стан виконання 

планів роботи;            

 - обговорення питань щодо організації огляд - конкурсів творчих робіт 

викладачів і здобувачів освіти, результатів їх проведення;     

 - розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів для їх 

практичного застосування і популяризації;       
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 - розгляд та схвалення пропозицій, рекомендацій, поданих 

характеристик щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо. 

 Форми роботи:           

 - засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом роботи 

методичної ради Коледжу, обговорюються заходи з методичної, навчальної 

та виховної роботи, заслуховуються та протоколюються рішення;   

 - методичні семінари і конференції з питань практичного застосування 

в освітньому та виховному процесах сучасних досягнень педагогічної науки і 

практики, підготовка та проведення яких здійснюється як через методичний 

кабінет, так і через циклові комісії;        

 - створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем та 

розробки пропозицій щодо їх вирішення;       

 - організація перевірок з метою виявлення фактичного стану окремих 

аспектів діяльності Коледжу та надання методичної допомоги.   

 Члени методичної ради мають право:       

 - перевіряти навчально-методичну роботу підрозділів Коледжу;   

 - оперативно отримувати необхідну документацію й інформацію від 

відділень, циклових (предметних) комісій, та інших підрозділів, викладачів;  

 - вносити на обговорення методичної ради питання, спрямовані на 

поліпшення якості освітньої діяльності;        

 - відвідувати заняття викладачів Коледжу без завчасного 

попередження.            

 Члени методичної ради зобов’язані:       

 - завчасно готувати матеріали на засідання методичної ради та надавати 

їх голові не пізніше як за три робочі дні до початку засідання;    

 - відвідувати засідання методичної ради, брати участь у розробці 

матеріалів та обговоренні питання порядку денного;      

 - надавати пропозиції щодо вдосконалення методичної роботи у 

Коледжі;             

 - виконувати доручення голови методичної ради у визначені терміни.  

 4.4. Адміністративна рада Коледжу створюється як робочий орган при 

директорі і під його головуванням для забезпечення колегіальності 

обговорення навчально-виховної, методичної, господарської роботи, 

фізичного виховання здобувачів освіти та оперативного вирішення питань  

діяльності Коледжу.          

 Основними завданнями адміністративної ради є:     

 – керівництво колективом Коледжу з метою вирішення освітньо-

організаційних завдань;          

 – здійснення профорієнтаційної роботи;       

 – забезпечення підвищення якості знань, удосконалення вмінь і 

навичок всіх учасників освітнього процесу;       

 – визначення основних напрямів навчально-методичного та 

матеріально-технічного розвитку Коледжу;       

 – здійснення контролю за навчально-виховним процесом у Коледжі;  
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 – визначення потреби для підприємств, організацій та установ різної 

форми власності міста і регіону у фахівцях відповідного рівня підготовки;  

 – розгляд проєктів пропозицій щодо плану прийому здобувачів освіти з 

кожної спеціальності на поточний рік та перспективу;    

 – розробка та плануваня заходів щодо вдосконалення навчально-

виховного процесу, навчально-методичної роботи з метою підвищення якості 

підготовки здобувачів освіти;         

 – організація й забезпечення підвищення рівня кваліфікації 

педагогічних працівників Коледжу;       

 – виховання людини, в особистості якої сформоване активне позитивне 

ставлення до планети Земля, до Вітчизни, до людства, до іншої людини і до 

самої себе, до праці, до власності, до сім’ї, до створених людьми творів 

матеріальної і духовної культури.        

 Адміністративна рада Коледжу організується в складі: директора, 

заступника директора з навчальної роботи, заступника директора коледжу з 

виховної роботи, методиста, старшого майстра, завідувача відділень, 

завідувача господарством, головного бухгалтера, керівника фізичного 

виховання, голови профспілки.         

 Адміністративна рада розглядає й обговорює:     

 – заходи щодо виконання Коледжем розпоряджень, наказів, положень, 

інструкцій і вказівок державних органів управління з питань освіти;   

 – стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання 

вдосконалення дуальної освіти;         

 – стан і підсумки роботи відділення, навчально-допоміжних 

підрозділів, а також звіти класних керівників  академічних груп і інших 

працівників Коледжу;           

 – стан і результативність профорієнтаційної роботи;     

 – питання виховання здобувачів освіти;       

 – комплексний план роботи Коледжу та стратегія його розвитку;  

 – перспективний план розвитку Коледжу і зміцнення його навчально-

матеріальної бази;           

 – досвід роботи циклових комісій і досвід кращих викладачів, доповіді 

викладачів і інших працівників з найбільш актуальних питань навчання і 

виховання здобувачів освіти;         

 – заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки семестрових, 

державних іспитів і захисту дипломних проєктів, причини відрахування 

здобувачів освіти за семестр або навчальний рік;      

 – стан дотримання навчальної дисципліни здобувачів освіти, 

пропозиції щодо нагородження здобувачів освіти;      

 – питання відрахування здобувачів освіти за неуспішність, за 

порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку і 

гуртожитку, а також в окремих випадках питання відновлення здобувачів 

освіти у Коледжі.           

 На розгляд адміністративної ради виносяться питання про 
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відповідність кваліфікації окремих викладачів виконуваній ними 

педагогічній і виховній роботі у Коледжі. Робота адміністративної ради 

проводиться за планом, що розробляється на кожний навчальний рік. План 

роботи після розгляду його на засіданні адміністративної ради 

затверджується директором Коледжу. Адміністративна рада збирається в 

терміни, установлені директором Коледжу, але не рідше одного разу на 

місяць. Члени ради заздалегідь знайомляться з порядком денним засідання, 

матеріалами до цього засідання і з проєктами рішень. З питань, що 

обговорюються на засіданнях адміністративної ради, виносяться рішення з 

зазначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання. 

Рішення адміністративної ради приймаються більшістю голосів, набирають 

сили після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх 

працівників і здобувачів освіти Коледжу. Кожен член адміністративної ради 

зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у її роботі; 

вчасно і точно виконувати покладені на нього доручення.    

 Засідання адміністративної ради оформлюється протоколом, який 

складається відповідно до «Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і 

науки України», затвердженої наказом Міністерстві освіти і науки України 

від 09.04.2013 р. №424. Протоколи адміністративної ради є документами 

постійного зберігання, зберігаються в справах Коледжу і здаються по акту 

при прийому/передачі справ Коледжу. Голова адміністративної ради повинен 

організовувати систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і 

підсумки перевірки ставити на обговорення адміністративної ради. 

 4.5.Рада з забезпечення якості надання освітніх послуг в Коледжі, яка 

діє відповідно до Положення Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітнього 

процесу», розробляє стратегію розвитку Коледжу в сфері забезпечення якості 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.   

 Раду з якості очолює заступник директора Коледжу з навчальної 

роботи. Склад Ради з якості унормовується Положенням. Робота Ради з 

якості здійснюється за планом роботи, який складається на навчальний рік та 

затверджується Директором за поданням голови Ради. Формою роботи Ради з 

якості є засідання, які проводиться не рідше ніж 4 рази на рік. Засідання 

вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів 

Ради. У засіданнях мають право брати участь запрошені особи. Рішення Ради 

з якості мають рекомендаційний характер, виключенням є ті, що вводяться в 

дію наказом Директора.          

 Рада з якості є складовою системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, яка 

здійснює певні процедури та заходи у сфері забезпечення якості освітньої 

діяльності на рівні Коледжу за відповідними напрямами діяльності, а саме: 

 – здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм у таких складових: 1) аналіз пропозицій циклових 

комісій з розроблення та супроводження освітньо-професійних програм щодо 
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таких критеріїв: проєктування та цілі освітньо-професійних програм; 

структури та змісту освітньо-професійних програм; доступ до освітньо-

професійних програм та визначення результатів освітньої діяльності; 

контрольні заходи, оцінювання діяльності учасників освітнього процесу та 

академічна доброчесність; 2) експертиза освітньо-професійних програм у 

частині визначення загальних компетентностей, періодичний перегляд 

освітньо-професійних програм; надання рекомендацій педагогічній раді 

Коледжу щодо затвердження освітньо-професійних програм (навчальних 

планів): моніторинг якості освітньої діяльності (залучення та отримання 

зворотного зв’язку від заінтересованих сторін (стейкхолдерів); організація 

опитування здобувачів фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти, випускників і роботодавців з питань якості освітньо-

професійних програм та підготовленості випускників до професійної 

діяльності; затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої 

діяльності та якості фахової передвищої освіти на навчальний рік; 

формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо 

управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності й якості 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;   

 – аналіз забезпечення інфраструктури, обладнання та навчально-

методичного забезпечення для реалізації освітньо-професійних програм, 

досягнення заявлених у них цілей та очікуваних результатів навчання;  

 – аналіз якості викладацького складу через підтвердження кваліфікації, 

фахового рівня педагогічних працівників, володіння сучасними методиками 

викладання, що передбачає оцінювання адміністрацією: навчально-

методичного рівня проведення викладачем навчальних занять; рівня 

організації викладачем освітнього процесу з освітнього компонента 

(дисципліни, предмету тощо); рівня досягнення загальних та спеціальних 

компетентностей та соціальних навичок здобувачів освіти з 

дисциплін/предметів;           

 – аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників як процесу їх безперервного професійного 

розвитку, спрямованого на забезпечення якості викладання, а також 

стимулювання впровадження в освітню діяльність Коледжу інноваційних 

технологій навчання;           

 – аналіз стану освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти 

в Коледжі, розроблення для розгляду педагогічною радою та адміністрацією 

Коледжу пропозицій щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням 

інноваційних технологій навчання;        

 – навчально-методичне супроводження акредитації освітньо-

професійних програм Коледжу під час складання звіту про самооцінювання 

освітньо-професійних програм відповідно до критеріїв;    

 – розроблення та впровадження в освітній процес нормативних 

документів з питань якості освітньої діяльності, якості фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти;       
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 – формування рекомендацій з планування структурними підрозділами 

Коледжу роботи із супроводження освітньо-професійних програм на 

навчальний рік.            

 Рада з якості є складовою системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, яка 

здійснює певні процедури та заходи у сфері забезпечення якості освітньої 

діяльності на рівні Коледжу за відповідними напрямами діяльності, а саме:  

 – аналізу освітнього середовища, що забезпечує комфортні й безпечні 

умови навчання та праці, вільне від будь-яких форм насильства та 

дискримінації, відповідає вимогам розвитку та мотивування до навчання 

здобувачів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, 

що дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси як в освітній, так і 

позаосвітній сферах;           

 – аналіз системи оцінювання здобувачів фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти, яка: відкрита, прозора і 

зрозуміла; спрямована на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до само оцінювання та самореалізації.

 4.6.Основними структурними підрозділами, які безпосередньо 

здійснюють освітню діяльність в Коледжі є навчальна частина (заступник 

директора з навчальної роботи), завідувач відділення, відділ практики 

(старший майстер) та циклові (предметні) комісії.      

 4.6.1.Навчальна частина є структурним підрозділом Коледжу, який 

здійснює організацію, аналіз і контроль освітнього процесу. Навчальна 

частина підпорядкована безпосередньо заступнику директора з навчальної 

роботи.            

 Заступник директора з навчальної роботи призначається директором 

освітнього закладу. У своїй роботі безпосередньо підзвітний директору 

Коледжу. Є безпосереднім організатором і керівником навчальної роботи і 

несе відповідальність за її стан перед директором і вище стоячими 

організаціями.           

 Заступник директора з навчальної роботи повинен мати вищу 

педагогічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічній чи 

керівній посаді.          

 Заступнику директора з навчальної роботи безпосередньо 

підпорядковуються завідувач відділенням, секретар навчальної частини, 

викладачі, завідувачі кабінетами (лабораторіями), секретар-друкарка.

 Заступник директора з навчальної роботи має право на сумісництво – 

виконання обов’язків викладача.        

 У своїй діяльності заступник директора з навчальної роботи керується 

Конституцією України і Законами України, Указами Президента України, 

рішеннями Уряду, внутрішніми положеннями Коледжу.   

 Основні завдання та обов’язки заступника директора з навчальної 

роботи:             

 - організація, керівництво й контроль за роботою завідувача відділення, 
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секретаря навчальної частини, викладачів, завідувачів кабінетами 

(лабораторіями);            

 - організація, контроль і керівництво за виконанням викладачами 

навчальних планів і програм;         

 - організація і контроль за виконанням планів роботи всіх структурних 

підрозділів Коледжу;           

 - організація, керівництво і контроль за виконанням річного плану 

навчально-виховної роботи;          

 - планування навчально-виховного процесу і контроль за виконанням 

графіка навчального процесу;         

 - організація, керівництво і контроль за якістю викладання і якістю 

навчання учнів та студентів Коледжу;        

 - організація, контроль і керівництво за роботою стипендіальної комісії 

Коледжу;             

 - організація і контроль за діловодством і перепискою, ведення обліку 

звітності по навчальній частині;         

 - контроль за підготовкою довідок викладачам про виконання 

педагогічного навантаження та звітів про його відпрацювання;    

 - забезпечення підготовки педрад, проєктів наказів і рішень  педрад, 

контроль за виконанням цих рішень;        

 - складання зведеного графіку навчального процесу;     

 - складання плану роботи учасників освітнього процесу на місяць;  

 - затвердження і контроль виконання робочих навчальних програм 

викладачів;            

 - складання розкладу занять, факультативних занять, консультацій, 

семестрових екзаменів, державної підсумкової атестації та державних 

кваліфікаційних екзаменів;          

 - контроль за станом успішності здобувачів освітніх послуг;   

 - організація самостійної роботи здобувачів освітніх послуг;   

 - підготовка проєктів наказів на створення державних кваліфікаційних 

комісій, захисту курсових робіт та щоденників-звітів, проведення ДПА;  

 - участь у роботі ДКК, аналіз якості підготовки здобувачів освітніх 

послуг;             

 - контроль ведення книг, протоколів ДКК, ДПА, видачі документів про 

освіту;             

 - складання звіту про виконання плану навчально-виховної роботи за 

семестр і навчальний рік;          

 - підготовка необхідних матеріалів для формування педнавантаження і 

надання проєкту наказу про розподіл педнавантаження;     

 - контроль використання асигнувань на поповнення книжкового фонду 

і навчальні витрати;           

 - підбір і подання на затвердження кандидатур викладачів, майстрів 

виробничого навчання і навчально-допоміжного персоналу;    

 - представлення до заохочення і мір адміністративного стягнення 
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викладачів, завідуючих кабінетами і лабораторіями;      

 - запровадження нових спеціальностей та професій, курсової 

підготовки на отримання робітничих професій, підготовка матеріалів на 

ліцензування та акредитацію;         

 - розробка навчальних та робочих навчальних планів, внесення змін і 

підготовка їх до затвердження;         

 - контроль за виконанням Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;  

 - контроль роботи архіву Коледжу;       

 - виконання планів випуску здобувачів освітніх послуг;    

 - підготовка матеріалів до засідання рейтингової комісії;    

 - не рідше 1 разу на рік готувати дописку у фахову і періодичну пресу.  

Обов'язкова документація навчальної частини Коледжу:    

 - Положення про навчальну частину Коледжу;      

 - положення Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну 

щодо організації, провадження та забезпечення якості освітньої діяльності в 

Коледжі;            

 - акредитаційні справи;          

 - ліцензійні справи;          

 - річний план роботи Коледжу;        

 - розклад занять;           

 - педагогічне навантаження працівників;       

 - звіти про кадри і контингент здобувачів освіти;     

 - накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення 

здобувачів освіти тощо;           

 - протоколи засідань стипендіальної і державної кваліфікаційної 

комісії;             

 - книги протоколів засідань педагогічних рад;  -    

 - договори на навчання здобувачів освіти;     

 - поіменні книги, реєстраційні картки, дипломи, академічні довідки, 

залікові книжки, свідоцтва, атестати та інші документи.    

 4.6.2.Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення 

призначається директором Коледжу. У своїй роботі завідувач відділенням 

підпорядковується директору, заступнику директора з навчальної роботи. Є 

безпосереднім організатором і керівником роботи з організації теоретичного 

навчання в Коледжі, несе відповідальність за її стан перед директором,  

заступником директора з навчальної роботи і вище стоячими організаціями.

 Завідувач відділенням повинен мати вищу педагогічну  освіту,  вищу 

категорію, стаж роботи не менше 3 років на педагогічній посаді. Завідувачу 

відділенням безпосередньо підпорядковуються викладачі, майстри 

виробничого навчання, які викладають дисципліни/предмети професійно-

теоретичної підготовки,  класні керівники,  секретар відділення. 

 Завідувач відділенням має право на сумісництво – виконання 

обов’язків викладача.          

 У своїй діяльності завідувач відділенням керується Конституцією 
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України і Законами України, Указами Президента України, Постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти 

і науки України та Департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації, а також внутрішніми положеннями Коледжу.  

 Основні завдання та обов’язки завідувача відділення:    

 - спрямовує свою діяльність у співпраці з заступниками директора, 

завідувачем навчально-методичного кабінету, головами циклових комісій, 

старшим майстром та педагогічними працівниками на виконання головного 

завдання – формування ключових та фахових компетентностей у студентів та 

учнів Коледжу в організації  освітнього процесу;      

 - планує роботу з теоретичного навчання на навчальний рік та 

щомісяця;             

 - згідно робочих навчальних планів складає графік навчального 

процесу на навчальний рік та розклад уроків на кожний семестр;   

 - організовує та контролює роботу викладачів та майстрів виробничого 

навчання, які викладають дисципліни професійно-теоретичної підготовки:                   

своєчасність розгляду та затвердження робочих програм; розробку та стан 

виконання навчальних планів і програм у відповідності до вимог державних 

стандартів профільної загальної середньої освіти, професійної (професійно-

технічної освіти), фахової передвищої та галузевих стандартів освіти з 

ліцензованих спеціальностей та професій;       

 - проводить тематичний моніторинг освітньої діяльності викладачів та 

за результатами здійснює управлінські дії (проєкти наказів, аналіз на 

педагогічних радах, засіданнях циклових комісій тощо);     

 - вивчає, узагальнює та впроваджує в освітній процес провідний  

педагогічний досвід. В індивідуальній роботі з викладачами надає практичну 

допомогу з удосконалення їх педагогічної компетентності;    

 - здійснює заходи щодо роботи навчальних кабінетів з планування, 

організації самостійної та позаурочної роботи студентів та учнів, проведення 

консультацій, удосконалення та ефективного використання навчально-

методичної та навчально-матеріальної бази;       

 - здійснює систематичний контроль за веденням журналів теоретичного 

навчання згідно Інструкції: облік відвідування та відпрацювання пропущених  

навчальних занять, тематичного та підсумкового оцінювання рівня 

навчальних досягнень, відповідність обсягів, змісту і форм відпрацьованого 

матеріалу навчальним програмам дисциплін;       

 - здійснює планування і організацію семестрового контролю 

успішності студентів і учнів. Контролює здачу та зберігання звітної 

документації щодо залікових та екзаменаційних відомостей, відомостей 

успішності академічних груп за семестри;      

 готує пропозиції стипендіальній комісії щодо рейтингів студентів та 

успішності учнів, які навчаються за регіональним замовленням, для 

призначення стипендій та при певних умовах припинення її виплати. Надає 

пропозиції щодо призначення іменних стипендій;      
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 - організовує роботу педагогів загальноосвітніх дисциплін з підготовки 

до державної підсумкової атестації, в тому числі у формі  ЗНО, планує її 

проведення згідно наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки 

України, Центру оцінювання якості освіти та Департаменту освіти і науки 

Київської облдержадміністрації;         

 - контролює та аналізує відвідування студентами та учнями навчальних 

занять, причини пропусків та роботу класних керівників та майстрів 

виробничого навчання із збереження контингенту. Проводить індивідуальну 

роботу з контингентом. Приймає з цього питання управлінські рішення;  

 - контролює правильність і своєчасність ведення викладачами і 

класними керівниками залікових книжок студентів та секретарем                  

відділення − особистих карток студентів і особових справ;    

 - контролює дотримання вимог охорони праці та санітарних вимог при 

проведенні уроків теоретичного навчання та стан збереження майна в 

навчальних кабінетах;           

 - бере участь у роботі педагогічної ради, інструктивно-методичних 

нарад, стипендіальної комісії, штабу по роботі з дезадаптованими студентами 

(учнями) і забезпечує виконання їх рішень;       

 - дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Коледжу, інших локальних нормативно-правових актів;     

 - бере участь у роботі приймальної комісії;      

 - вносить пропозиції щодо заохочення та накладання дисциплінарних 

стягнень на працівників та студентів (учнів);       

 - сприяє організації профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл 

та їх батьків;            

 - сприяє підвищенню кваліфікації викладачів;      

 - проводить  виробничі інструктивні наради з викладачами;   

 - вивчає контингент студентів,  бере участь у підборі класних 

керівників;             

 - організовує підготовчу роботу щодо замовлення на виготовлення 

документів про освіту, подає пропозиції щодо відзнак. При достроковому 

випуску учнів або відрахуванні студентів та учнів готує проєкти наказів по 

контингенту та відповідні довідки про освіту;       

 - організовує чергування по Коледжу викладачів та академічних груп;  

 - сприяє розширенню і поглибленню принципів студентського 

самоврядування на відділенні;        

 - виконує інші доручення директора Коледжу, його заступників, що 

пов’язані з організацією теоретичного навчання.      

 Обов'язкова документація завідувача відділення:    

 - Положення про відділення Коледжу;       

 - стандарти вищої освіти;         

 - освітньо-професійні програми;        

 - навчальні плани;          

 - робочі навчальні програми;        
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 - розклад занять;           

 - журнали обліку роботи академічної групи;      

 - учбові картки здобувачів освіти;        

 - журнал реєстрації відомостей успішності студентів та учнів;   

 - журнал реєстрації направлень на відпрацювання пропущених занять; 

 - семестрові зведені відомості успішності студентів та учнів;   

 - копії з наказів про зарахування, відрахування, переведення, 

поновлення студентів тощо;          

 - особові справи здобувачів освіти;       

 - списки студентів, які мешкають у гуртожитку.   

 4.6.3.Відділ практики очолює старший майстер Коледжу, який працює 

під безпосереднім керівництвом заступника директора з навчальної роботи і 

призначається на посаду директором Коледжу.     

 Основними напрямками діяльності старшого майстра є: організація 

виробничого  навчання здобувачів освіти; забезпечення контролю за 

виконанням програм виробничого навчання кожною навчальною групою; 

безпосереднє керівництво діяльністю майстрів виробничого навчання та 

всього персоналу навчально-виробничих  майстерень та лабораторій; 

забезпечення режиму дотримання норм і правил охорони праці на уроках 

виробничого навчання.          

 У своїй діяльності старший майстер керується Конституцією України, 

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

професійно-технічну освіту», Указами Президента України, Рішеннями 

Міністрів України та органів управління освіти, правилами та нормами 

охорони праці, Статутом і локальними правовими актами Коледжу (в тому 

числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і 

розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією).   

 Основні завдання та обов’язки старшого майстра:     

 - організація керівництва й контролю всіх видів практичного навчання 

здобувачів освіти відповідно до освітнього процесу, програм та діючих 

положень;             

 - організація розробки методичної документації з практичного 

навчання та її затвердження;          

 - організація розробки, відповідно до діючих навчальних планів, 

графіків практичного навчання студентів та учнів (складання графіків, 

проведення окремих видів виробничої практики, окремих робіт, графіків 

практичного навчання поза сіткою годин) і контроль за їх виконанням;  

 - контроль і здійснення необхідних заходів з дотриманням норм і 

правил безпеки праці під час виробничої практики студентів та учнів 

Коледжу;             

 - здійснення зовнішніх зв’язків Коледжу з питань підготовки 

кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів та 

працевлаштування випускників;         

 - забезпечення своєчасного укладення договорів з підприємствами, 
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організаціями і установами на проходження здобувачами освітніх послуг 

технологічної та переддипломної практик;       

 - організація обліку і контролю за проведенням різних видів 

практичного навчання та робіт студентами й учнями;     

 - організація кваліфікаційних іспитів з присвоєння робітничих 

професій, передбачених навчальними планами;      

 - організація роботи з перевірки щоденників-звітів, проведення заліків з 

виробничої практики;           

 - проведення нарад та конференцій за підсумками практик, аналіз звітів 

керівників практик; прийняття необхідних заходів щодо усунення виявлених 

недоліків у проведенні практичного навчання;       

 - спрямовує  свою діяльність у співпраці із завідувачем відділення на 

підготовку висококваліфікованих робітників і фахових молодших бакалаврів; 

 - координує роботу майстрів виробничого навчання та інших 

працівників з питань організації виробничої практики учнів та студентів 

коледжу;             

 - бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого 

процесу та його виконанні;          

 - здійснює систематичний контроль за якістю навчально-виробничого 

процесу: за виконанням програми виробничої практики, веденням плануючої 

та звітної документації;          

 - бере участь в організації та здійсненні контролю за 

працевлаштуванням випускників, закріпленістю їх на робочих місцях;  

 - бере участь в організації конкурсів професійної майстерності 

здобувачів освітніх послуг, ярмарках та виставках професійного 

спрямування;            

 - вивчає, узагальнює та впроваджує в навчально-виробничий процес 

передовий виробничий та педагогічний досвід;      

 - бере участь в організації профорієнтаційної роботи серед випускників 

шкіл та їх батьків;           

 - бере участь у моніторингу  ринку праці з метою укладення договорів 

на підготовку робітничих кадрів;         

 - вносить пропозиції щодо покращення умов проходження виробничої 

практики  та доводить до відома адміністрації про недоліки в забезпеченні 

навчально-виробничого процесу;         

 - звітує перед заступниками директора, завідувачем відділення за 

напрямками роботи;           

 - організація обміну досвідом з практичного навчання в колективі 

Коледжу, вивчення і впровадження позитивного досвіду інших навчальних 

закладів з питань організації та методики проведення практичного навчання; 

 - організація роботи із вдосконалення форм і методів практичного 

навчання та внесення пропозицій щодо забезпечення його якості;   

 - керівництво організацією екскурсій цільового призначення на 

підприємства, організації, виставки;        
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 - організація навчально-технічної, експериментально-конструкторської, 

дослідницької творчості студентів та учнів Коледжу.     

 Обов'язкова документація відділу практики (старшого майстра): 

 - Положення Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну 

про проведення практики здобувачів освітніх послуг;     

 - зразки оформлення договорів з базами практик, щоденників та звітів 

щоденників про проходження практики здобувачем освіти;   

 - методичні рекомендації із завданнями для здобувачів освіти щодо 

виконання завдань: виробничої, технологічної, конструкторсько-

технологічної, переддипломної практик;       

 - договори з базами практик (підприємствами, організаціями, 

установами  будь-яких  форм  власності);       

 - звіт-щоденники, щоденники про проходження практики здобувачами 

освіти;            

 - витяг з Типової програми практик зі спеціальності;     

 - програма навчальної практики, виробничої практики з 

дисципліни/предмету;           

 - методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики та 

самостійної роботи з навчальної практики з дисципліни/предмету;   

 - журнал обліку успішності виробничого навчання;     

 - протоколи захисту курсових/дипломних робіт;    

 - інші звітні та нормативні документи про організацію та проведення 

практики здобувачів освітніх послуг.      

 4.6.4.Циклова (предметна) комісія – структурний навчально-

методичний підрозділ Коледжу, що створюється для організації методичної, 

навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової 

кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних 

технологій, удосконалення освітнього процесу. Циклова комісія створюється 

згідно зі Статутом Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. 

 Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної 

методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед освітнім 

закладом, і здійснюється за такими напрямами та термінами їх виконання: 

 - забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін/предметів – протягом поточного навчального року;    

 - розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, 

навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, 

робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, 

планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), клубів за інтересами, 

предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення 

навчального процесу, – до 30 серпня поточного навчального року;   

 - розробка й обговорення навчально-методичних комплексів 

дисциплін/предметів – до 10 вересня поточного навчального року;   

 - поновнення та вдосконалення навчально-методичних комплексів – 

протягом поточного навчального року;        
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 - своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм 

дисциплін – до 30 серпня поточного навчального року;     

 - розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього 

процесу – протягом поточного навчального року;      

 - розробка методик викладання навчальних дисциплін/предметів 

циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, 

семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових і 

дипломних робіт (проєктів) – протягом поточного навчального року;   

 - розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки учнів/студентів, вивчення та поширення досвіду 

роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні 

педагогічною майстерністю – протягом поточного навчального року;   

 - розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і 

інноваційних технологій у навчальному процесі – протягом поточного 

навчального року;           

 - розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм 

дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків,              

рецензій – протягом поточного навчального року;      

 - підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематики та  

змісту курсових і дипломних робіт (проєктів), завдань для комплексних 

контрольних робіт, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної 

документації для контролю знань студентів/учнів – до 30 жовтня поточного 

навчального року;           

 - підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних іспитів – до 1 березня поточного навчального року;  

 - проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання – протягом поточного навчального року;    

 - контроль та аналіз знань здобувачів освітніх послуг, контроль 

об’єктивного оцінювання їх знань викладачами – протягом поточного 

навчального року;           

 - самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання плану 

роботи – до 10 червня поточного навчального року;      

 - розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних 

працівників (чергової та позачергової) – до 30 вересня поточного          

навчального року;           

 - розгляд особистих справ молодих викладачів – протягом вересня 

поточного навчального року;         

 - розгляд звітів молодих викладачів та висновки циклової комісії щодо 

виконання ними типових правил внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти 

України – за результатами першого семестру до 25 січня, за результатами 
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другого семестру до 20 червня поточного навчального року;    

 - керівництво дослідною та навчальною роботою, технічною творчістю 

здобувачів освіти – протягом поточного навчального року;    

 - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів/учнів – 

протягом поточного навчального року;        

 - організація та проведення Днів науки та творчості, олімпіад, 

конкурсів, виставок творчих робіт здобувачів освіти тощо – згідно з графіком 

проведення;            

 - організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами та 

учнями – згідно з графіком роботи з обдарованою молоддю;    

 - проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та 

регіону, днів «відкритих дверей»,  інші заходи) – протягом поточного 

навчального року;           

 - організація підвищення кваліфікації викладачів – згідно з графіком 

(один раз на п’ять років при проходженні чергової атестації);    

 - участь викладачів у професійних конкурсах «Кращий викладач року» 

«Кращий класний керівник року», «Кращий майстер виробничого навчання», 

«Кращий завідувач навчального кабінету (лабораторії)» тощо – протягом 

поточного навчального року (згідно плану роботи на рік);     

 - участь у виховній роботі здобувачів освіти – згідно з планом виховної 

роботи на поточний навчальний рік;        

 - постійне оновлення та поповнення інформації для всіх учасників 

освітнього процесу на сайті Коледжу;        

 - звіт роботи циклової комісії та пропозиції щодо вдосконалення 

освітнього процесу та роботи адміністрації за минулий навчальний рік – до 

20 червня поточного навчального року.      

 Завдання та функції голів циклових комісій:     

  - організація роботи циклової комісії згідно з Положенням про 

циклову комісію;           

 - складання планів роботи циклової комісії – до 30 серпня поточного 

навчального року;           

 - організація взаємовідвідування занять викладачами – згідно з планом 

роботи циклової комісії у поточному навчальному році;     

 - керівництво підготовкою відкритих занять та їх обговорення – згідно 

з планом роботи циклової комісії у поточному навчальному році;   

 - розгляд навчально-методичної документації – постійно протягом 

поточного навчального року;         

 - організація контролю за якістю знань здобувачів освіти – постійно 

протягом поточного навчального року;        

 - організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше 

рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на 

засіданнях комісії та на засіданнях методичної ради – постійно протягом 

поточного навчального року, звіти – згідно з планом роботи методичної ради; 

 - подання на засідання атестаційної комісії кандидатур викладачів, які 
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підлягають черговій і, як виняток позачерговій атестації  та збір необхідної 

документації – до 10 вересня поточного навчального року;    

 - звіт викладачів, які були відряджені на обласні наради методичних 

обєднань, на методичних радах – постійно, згідно з планом роботи 

методичної ради;           

 - організовувати профорієнтаційну роботу в школах, професійно-

технічних освітніх закладах міста та регіону – протягом поточного 

навчального року;           

 - здійснювати контроль за виконанням планів циклової комісії 

викладачами – постійно протягом поточного навчального року;    

 - розгляд питань, пов’язаних з порушенням прав та обов’язків 

учасниками освітнього процесу в межах даної циклової комісії, – протягом 

поточного навчального року;         

 - ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії в 

поточному навчальному році – до 10 червня поточного навчального року;  

 - звітування на методичних та педагогічних радах – постійно протягом 

навчального року згідно з планом проведення методичних та педагогічних 

рад.           

 Обов'язкова документація циклової комісії:      

 - Положення про циклову комісію Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну;           

 - список членів циклової комісії;        

 - план роботи на навчальний рік;        

 - протоколи засідань циклової комісії;       

 - річний звіт про роботу циклової комісії;      

 - журнал  взаємовідвідувань викладачів та майстрів виробничого 

навчання;             

 - навчальні плани та програми підвищення кваліфікації 

педагогічних/науково-педагогічних працівників.     

 4.6.5.Відповідно до ст. 30 «Прозорість та інформаційна відкритість 

закладу освіти» Закону України «Про освіту» Коледж, як освітній заклад, 

що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, забезпечує на своєму 

вебсайті відкритий доступ до такої інформації та документів:   

 - статуту закладу освіти;         

 - ліцензій на провадження освітньої діяльності;     

 - сертифікатів про акредитацію освітніх програм та свідоцтв про 

атестацію професій;           

 - організаційної структури та органів управління Коледжем;   

 - кадрового складу закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  

 - освітніх програм, що реалізуються в Коледжі, та переліку освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;   

 - ліцензованого обсягу та фактичної кількості осіб, які навчаються в 

Коледжі;             

 - мови освітнього процесу;         
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 - наявності вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення);        

 - матеріально-технічного забезпечення закладу освіти (згідно з 

ліцензійними умовами);          

 - наявності гуртожитків та вільних місць у них, розміру плати за 

проживання;            

 - результатів моніторингу якості освіти;       

 - річного звіту про діяльність Коледжу;       

 - правил прийому до закладу освіти;       

 - умов доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами;           

 - розміру плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти;         

 - переліку додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати;           

 - правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти;    

 - інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або 

на вимогу законодавства. 

 

5.Робочий час викладача та навчальний час здобувача освітніх 

послуг 

5.1.Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 

навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності і регулюється чинними законодавчими актами 

України.           

 Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків, 

відповідно до чинного законодавства, становить 720 годин на рік. Обсяг 

навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, 

виражених в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 

навантаження викладача. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий 

обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, 

встановлює директор, заступник директора з навчальної роботи за 

пропозиціями голів циклових комісій.       

 Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних 

заходів та іншими видами робіт, передбаченими навчальними планами і 

навчальними програмами.          
 Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого графіка робочого 

часу. Заборонено відволікати викладачів від проведення навчальних занять і 

контрольних заходів, передбачених розкладом.   

 Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження 

викладача в межах його робочого часу встановлює сам Коледж на кожний 
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навчальний рік з урахуванням виконання викладачами інших обов’язків 

(методичних, організаційних) і в порядку, передбаченому Статутом Коледжу 

та Колективним договором.         

 У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального 

навантаження у межах свого робочого часу. Зміни в обов'язковому 

навчальному навантаженні викладача вносяться до його навчального плану 

роботи.           
 Планування роботи викладача здійснюється відповідно до планів 

навчальної та навчально-методичної роботи циклової комісії, розглядається й 

затверджується на засіданні циклової комісії.     

 На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні 

кваліфікації викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, 

передбачених робочим планом. Встановлене йому на цей період навчальне 

навантаження виконується іншими викладачами циклової комісії або шляхом 

залучення у визначеному порядку викладачів з погодинною оплатою праці. 

Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення 

навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та 

обсяг методичної та організаційної роботи в межах чинного законодавства.  

 Засновник або уповноважений ним орган, керівники Коледжу та його 

структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних 

працівників виконання роботи, не передбаченої посадовими обов’язками. 

 Обов'язковим є підвищення кваліфікації (проходження стажування, 

участь у семінарах, майстер-класах, тренінгах, дистанційне навчання) 

викладачів (рекомендовано 150 годин на п’ять років). Викладачі Коледжу 

самостійно обирають форму та заклад підвищення кваліфікації. Порядок 

проходження підвищення кваліфікації, стажування визначається 

Положенням про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну.     

 Хід виконання навчальних планів викладачів повинен періодично 

перевірятися через обговорення на засіданнях циклових комісій з критичною 

оцінкою якості виконання кожного виду робіт, вимогою особистого 

пояснення кожним виконавцем причин низької якості, несвоєчасності 

виконання або невиконання роботи, передбаченої планом.     

 5.2.Навчальний час здобувача освітніх послуг визначається кількістю 

облікових одиниць часу, відведених для освітньо-професійної програми 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 Обліковими одиницями навчального часу здобувача освіти є 

академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.  

 Академічна година − це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі − "пара"). 

Тривалість пари в Коледжі становить 90 хвилин без перерви.  

 Навчальний день − складова частина навчального часу студентів/учнів 
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тривалістю не більше 8 академічних годин. Початок занять, тривалість 

перерв визначається Регламентом роботи Коледжу.    

 Тижневе навантаження в групах з отриманням повної загальної 

середньої освіти становить на І та ІІ курсах до 36 аудиторних годин, на ІІІ та  

ІV курсах – 30+2 (фізвиховання) годин. Навчальний тиждень складається з            

5-ти робочих днів.          

 Навчальний семестр − складова частина навчального часу здобувача 

освітніх послуг, що закінчується підсумковим семестровим контролем. 

Тривалість семестру визначається навчальним планом.    

 Навчальний курс − завершений період навчання здобувача освіти 

протягом навчального року. Тривалість перебування студента/учня на 

навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового 

контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального 

курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення 

навчання студента/учня на конкретному курсі оформляються відповідними 

(перевідними) наказами. Навчальний рік триває 12 місяців (окрім випускних 

курсів), розпочинається, як правило, 1 вересня i складається з осіннього та 

весняного семестрів, зимової і літньої екзаменаційних сесій, практичного 

навчання (навчальні та виробничі практики) i канікул (окрім випускного 

курсу).             

 Навчальні дні та їх тривалість визначається річним графіком 

навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з 

урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, затверджується 

директором Коледжу. Навчальні заняття проводяться за розкладом. Розклад 

має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо 

навчальних занять.          

 Відвідування всіх видів навчальних занять (крім консультацій) є 

обов'язковим для здобувачів освіти в Коледжі. Забороняється відволікати 

студентів/унів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, 

встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

6.Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників                    

та їх атестація 

6.1.Відповідно до законодавчої бази України та Положення про 

порядок підвищення  кваліфікації педагогічних працівників Білоцерківського 

фахового коледжу сервісу та дизайну, педагогічні та науково-педагогічні 

працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном у 

приватних і корпоративних закладах освіти, в закладах із специфічними 

умовами навчання, закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання. 

Метою підвищення кваліфікації працівників є вдосконалення 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її 
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професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності чи професії. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації працівників є:  

– удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з 

урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його 

наявності); 

 – набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків 

у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; 

 – формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.  

Підвищенння кваліфікації працівників здійснюється на підставі 

договорів, що укладаються між Білоцерківським фаховим коледжем сервісу 

та дизайну та закладом-виконавцем. 

Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за такими видами: 

– навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

– стажування; 

– окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних 

працівників (участь у програмах академічної мобільності, самоосвіта, 

здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах) можуть бути визнані 

педагогічною радою Коледжу як підвищення кваліфікації. 

Формами підвищення кваліфікації є: інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на 

виробництві тощо. 

Організація підвищення кваліфікації працівників здійснюється 

навчально-методичним кабінетом коледжу, який: 

- завчасно інформує працівників, інші структурні підрозділи про 

заклади-виконавці та програми підвищення кваліфікації (стажування); 

- розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах, 

офіційному вебсайті Коледжу; 

- веде облік працівників, що підлягають навчанню; 

- розробляє щороку плани-графіки навчання; 

- здійснює інші організаційні заходи щодо навчання працівників 

(підготовка проєктів наказів, листів-клопотань та оформлення супровідних 

документів тощо). 

Працівники, які відповідно до плану проходитимуть навчання, подають 

до навчально-методичного кабінету Коледжу такі документи: 

- заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування), 

погоджену з головою циклової комісії, завідувачем відділення, заступником 

директора з навчальної роботи; 

 - витяг з протоколу засідання циклової комісії щодо підвищення 

кваліфікації або стажування; 
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- направлення на підвищення кваліфікації чи стажування педагогічного 

працівника; 

- індивідуальний план підвищення кваліфікації чи стажування, що 

містить інформацію про мету, завдання, строк, зміст навчання, очікувані 

результати; 

- клопотання на підвищення кваліфікації чи стажування. 

Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом 

підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її тему (напрям, 

найменування), зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або 

в кредитах ЄКТС, вид, форму підвищення кваліфікації, місце (місця) надання 

освітньої послуги, очікувані результати навчання, вартість (у разі 

встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги. 

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою (планом), що 

розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації. 

Індивідуальна програма (план) стажування повинна містити інформацію про 

її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна 

програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується 

проходження стажування працівником.  

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення 

кваліфікації визначений відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. 

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:  

– повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для 

юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної 

особи, яка  надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним 

та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі 

фізичних осіб – підприємців); 

– тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення 

кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;  

– прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила 

кваліфікацію; 

– опис досягнутих результатів навчання;  

– дата видачі та обліковий запис документа;  

– найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка 

підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.  

Педагогічна рада БФКСД самостійно визначає організаційні питання 

планування та проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, з 

урахуванням вимог цього Положення.  

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення 

атестації працівників, а також під час обрання на посаду за конкурсом чи 

укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками 

коледжу.  
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Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, 

(один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою. 

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-

педагогічного працівника Коледжу не може бути менше ніж 150 годин на 

п’ять років. 

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації працівників шляхом їх 

участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації закладу 

освіти та визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах 

(без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС 

(з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше ніж 30 

годин або 1,5 кредиту ЄКТС на рік.  

Один тиждень наукового стажування науково-педагогічних 

працівників закладів вищої і післядипломної освіти зараховується як 

підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС.  

 Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення 

кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять 

освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують 

окремого визнання чи підтвердження. 

 У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна 

рада може надати рекомендації педагогічному або науково-педагогічному 

працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів 

підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості 

подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану 

підвищення кваліфікації Коледжу до вжиття ним дієвих заходів з  

підвищення якості надання освітніх послуг. 

 Результатом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних 

та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому 

законодавством порядку. 

 Підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних 

працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо, яке здійснюється поза межами річного плану 

підвищення кваліфікації закладу освіти, потребує визнання педагогічною 

радою Коледжу. 

 Копії документів про післядипломну освіту зберігаються в навчально-

методичному кабінеті Коледжу та в особовій справі працівника і 

використовуються для підготовки звіту про проведену роботу за 

результатами календарного року та як одна з підстав для проведення 

атестації.          
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 Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників є кошти: державного бюджету, кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження Коледжу та/або 

його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством. 

 6.2.Атестація педагогічних працівників – це система заходів, 

спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за 

якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, 

рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне 

звання.          

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення 

престижу й авторитету, забезпечення ефективності й якості освітнього 

процесу.          

 Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, 

гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, 

об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 Відповідно до законодавчої бази України й Положення про атестацію 

педагогічних працівників Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну атестація педагогічних працівників Коледжу є обов’язковою, може 

бути черговою або позачерговою.         

 Умовою чергової атестації педагогічних працівників Коледжу є 

обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення 

кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних 

закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які 

працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. 

 Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням 

керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу 

управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної 

категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної 

діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної 

категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння 

попередньої. Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням 

керівника відповідного органу управління освітою при неналежному 

виконанні посадових обов’язків.       

 Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 

Коледжі щороку до 20 вересня створюється атестаційна комісія І рівня.

 Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, 

заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою 

атестаційної комісії є директор Коледжу. Про створення атестаційної комісії 

та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної 

комісії не може бути меншою п’яти осіб.     

 Щороку до 10 жовтня директор Коледжу подає до  атестаційної комісії 
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Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації списки 

педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням 

строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до 

атестаційної комісії Коледжу  подаються заяви педагогічних працівників про 

позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання директора 

або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної 

категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної 

діяльності.          

 Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій 

атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння 

більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). 

 Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, 

складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів 

управління освітою.         

 До 20 жовтня атестаційна комісія Коледжу затверджує списки 

педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної 

комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.  

Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними 

комісіями і в інші строки. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з 

графіком проведення атестації під підпис.    

 Атестаційна комісія Коледжу відповідно до затвердженого графіка 

роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, 

шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних 

(позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів 

освіти з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, 

ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним 

працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних 

об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією 

навчально-виховної роботи.        

 У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів Коледжу 

атестаційна комісія з’ясовує:        

 - виконання програми розвитку навчального закладу та результати 

інноваційної діяльності;          

 - стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог 

державних освітніх стандартів;         

 - результати державної атестації Коледжу;      

 - результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних 

закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами 

державного нагляду (контролю);         

 - додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов 

навчання здобувачів освіти;          

 - підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими 

працівниками навчального закладу;        

 - ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами 
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самоврядування Коледжу;          

 - додержання педагогічної етики, моралі;      

 - звіти директора про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу навчального закладу;         

 - аналіз розгляду звернень громадян.     

 Директор Коледжу до 1 березня подає до атестаційної комісії  вищого 

рівня характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний 

період. Характеристику на директора Коледжу подає до атестаційної комісії 

керівник відповідного органу управління освітою.    

 Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, 

який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний 

працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові 

матеріали щодо своєї професійної діяльності.     

 За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за 

відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії 

з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, 

тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на 

засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації 

працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній 

посаді.           

 У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання 

атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин 

неявки може провести атестацію за його відсутності.    

 Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі 

однакової кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь 

працівника, який атестується.       

 За результатами атестації атестаційна комісія Коледжу приймає 

такі рішення:          

 1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;  

 2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію 

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», 

«спеціаліст першої категорії»);       

 4) порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту 

освіти і науки Київської облдержадміністрації про присвоєння педагогічному 

працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або 

педагогічного звання «старший викладач», «старший учитель», «старший 

вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер 

виробничого навчання ІІ категорії» або про відповідність працівника раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або 

відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню 
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«старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер 

виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ 

категорії»;           

 5) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови 

виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;   

 6) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді. 

 Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику 

одразу після її засідання під підпис.       

 На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється 

атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з 

яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не 

пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.  

 Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній 

посаді, якщо:          

 1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-

правовими актами у галузі освіти;       

 2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі;   

 3) пройшов підвищення кваліфікації. 

7.Прийом, відрахування, переведення і поновлення                        

здобувачів освіти 

Прийом на навчання до Коледжу здобувачів освіти за освітньо-

професійною програмою підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра проводиться відповідно до Правил прийому на 

навчання до Коледжу, які щорічно відпрацьовуються та затверджуються 

директором у відповідності до Умов прийому.      

 Підставами для відрахування здобувача освіти є:     

 - завершення навчання за відповідною освітньою програмою;   

 - власне бажання;          

 - переведення до іншого навчального закладу;      

 - невиконання навчального плану;        

 - порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та 

особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке 

навчання;             

 - за станом здоров’я на підставі медичного висновку;    

 - за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу;           

 - інші випадки, передбачені законом.      

 Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньою 

програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість 

кредитів.           

 Здобувач освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 
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обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (навчальної) 

програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі 

втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким 

особам надається академічна відпустка в установленому порядку.  

 Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі 

іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше 

не передбачено міжнародними актами чи договорами між освітніми 

закладами.             

 Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за відповідною 

освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах 

ліцензованого обсягу Коледжу.         

 Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Коледжу або яким надано 

академічну відпустку, а також переведення здобувачів освіти здійснюються, 

як правило, під час канікул. Переведення студентів/учнів з одного освітнього 

закладу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, 

спеціальності здійснюється за згодою директорів обох вищих закладів освіти. 

 Переведення здобувачів освітніх послуг з однієї спеціальності на іншу 

в межах Коледжу здійснюється з дозволу та за рішенням директора Коледжу.

 Переведення студентів/учнів, а також поновлення в число здобувачів 

освіти осіб, які були відраховані з Коледжу, здійснюється, як правило, під час 

літніх або зимових канікул.         

 Особи, які вступили до Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються 

пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного 

замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності 

вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, 

вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на  

навчання з оплатою за рахунок коштів фізичних осіб за умови наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу.       

 Особи, які навчаються у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та 

дизайну на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних осіб 

можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних 

закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують 

підготовку. Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця 

державного замовлення в Коледжі чи в іншому освітньому закладі на 

конкурсній основі і за умови згоди замовників.      

 Здобувач освіти у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та 

дизайну, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я 

директора Коледжу заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, 

звертається з цією заявою до директора того закладу освіти, до якого він 

бажає перевестись.          

 При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної 

різниці директор закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент 
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допускається до занять, а до Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання 

поштою його особової справи.       

 Директор Коледжу, отримавши запит, видає наказ про відрахування 

здобувача освіти у зв’язку з його переведенням до іншого закладу освіти і в 

тижневий термін пересилає особову справу студента/учня на адресу закладу 

освіти, від якого надійшов запит. У Коледжі залишаються копії академічної 

довідки, учбової картки студента (учня), залікова книжка та список 

пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як 

і особових справ студентів/учнів.       

 Директор освітнього закладу, до якого переводиться здобувач освіти, 

після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.  

 Відрахування неповнолітніх студентів/учнів здійснюється після 

повідомлення служби у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої 

влади.           

 Поновлення до складу студентів/учнів здійснюється директором 

Коледжу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, 

трудового стажу, форми навчання.        

 Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у 

Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну протягом двох 

тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина 

відмови.           

 Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється директором 

Коледжу. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до 

початку навчальних занять.        

 Поновлення студентів/учнів на перший курс Коледжу забороняється. 

Директор Коледжу має право поновити на другий курс студентів/учнів, які 

були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної 

заборгованості до початку навчальних занять.      

 Здобувачеві освітніх послуг, який відрахований з Коледжу, видається 

академічна довідка встановленої форми та оригінал документа про повну 

загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи 

студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом 

закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена завідуючим 

відділення, залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за 

підписом завідувача відділення навчальна картка студента/учня з 

зазначенням виконання студентом/учнем навчального плану.  

 Відомості про вивчені предмети/дисципліни та складені заліки і 

екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. При 

заповненні академічної довідки студентам/учням, які навчались без відриву 

від виробництва, в графі «Кількість годин за навчальним планом» ставиться 

кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми 

навчання.            

 Здобувачу освіти, який навчався в декількох освітніх закладах, 
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видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час 

навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки 

перед переліком предметів, складених у освітньому закладі, який видає 

довідку, вносяться предмети, складені в інших закладах освіти та вказується 

назва цих освітніх закладів.          

 До академічної довідки не вносяться предмети, з яких здобувач 

освітніх послуг одержав незадовільні оцінки. Студентам/учням, які вибули з 

першого курсу Коледжу і не складали екзамени і заліки видається академічна 

довідка з записом, що студент/учень заліків та екзаменів не складав. 

Здобувачеві, який поновлений у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу 

та дизайну, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими 

дисциплінами/предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому 

навчальному закладі. Перезарахування дисциплін/предметів здійснює 

завідувач відділення.           

 До особової справи здобувача освіти (переведеного з іншого закладу 

освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, 

заява, академічна довідка.         

 Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до 

якої заносяться такі дані: порядковий реєстраційний номер; прізвище, ім’я, 

по батькові особи, яка одержала академічну довідку; номер академічної 

довідки; дата видачі; підпис особи, яка одержала довідку; підстава видачі 

академічної довідки. 

8.Фінансування освітньої діяльності Коледжу 

Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також за рахунок 

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Кошти, 

отримані Коледжем із додаткових джерел фінансування, використовуються 

для провадження діяльності, передбаченої Статутом.    

 У Коледжі створюються такі види фондів:      

 а) загальний фонд – для фінансування підготовки здобувачів освітніх 

послуг;             

 б) спеціальний фонд, який формується за рахунок:     

 - безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, 

зокрема з інших держав;          

 - коштів, одержаних за навчання студентів та учнів понад регіональне 

замовлення, але в межах ліцензованого обсягу, згідно з укладеними 

договорами з юридичними та/або фізичними особами, або коштів, одержаних 

за підготовку, перепідготовку спеціалістів професійної (професійно-

технічної) сфери згідно з укладеними договорами з юридичними та/або 

фізичними особами;           

 - коштів, одержаних за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів, плати за 

надання додаткових освітніх послуг;        
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 - добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, отриманих 

від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, батьків студентів, 

та інших коштів;            

 - інших доходів, не заборонених законодавством.    

 Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, 

передбачені Статутом, використовуються для виконання робіт (надання 

послуг), що відповідають профілю Коледжу, оплати праці, стипендій, 

комунальних послуг, створення необхідної матеріально-технічної бази, 

соціального розвитку та матеріального стимулювання трудового колективу 

згідно із законодавством України. Коледж використовує кошти виключно у 

межах асигнувань, затверджених у кошторисі.      

 Плата за навчання, підготовку, спеціалізацію, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг 

може вноситися за весь термін навчання, підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг 

повністю – одноразово, або частинами − помісячно, по семестрах, щорічно. 

 Обсяг надходжень за платні послуги, що перевищують відповідні 

витрати, затверджені у кошторисі, директор Коледжу направляє на цілі, 

передбачені законодавством. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні 

активи, що надходять Коледжу, безкоштовно у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних 

осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, 

оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не 

оподатковуються. Коледж розпоряджається власними надходженнями 

відповідно до напрямів використання, визначених законодавством.   

 Оплата праці у Коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про 

працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними 

ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами 

(контрактами). Форми і система оплати праці, умови і показники 

преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі 

досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а 

також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, 

стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон 

обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників 

визначається окремим Положенням, з урахуванням вимог чинного 

законодавства, яке затверджує директор Коледжу. 

9.Прикінцеві положення 

У разі внесення змін до чинного законодавства, всі зміни та 

доповнення, до даного Положення вносяться шляхом видання наказу 

директора Коледжу про підготовку нової редакції Положення про 

організацію освітнього процесу в Білоцерківському фаховому коледжі 

сервісу та дизайну й затвердження його у встановленому порядку.   
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 З моменту затвердження у встановленому порядку нової редакції 

Положення про організацію освітнього процесу в Білоцерківському 

фаховому коледжі сервісу та дизайну, попереднє втрачає чинність. 

 

 


