
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ 
Н А К А З   № 86 

31 серпня 2022 року         м. Біла Церква  
Про організаційну структуру коледжу 

 
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Статуту коледжу 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити наступну організаційну структуру коледжу на 2022-2023 навчальний рік: 
1.1. Відділення загальноосвітньої та фахової профільної підготовки: 
- до якого відносяться групи освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра (В-1, В-2, Д-1, Д-2, М-1, М-2, М-3, ХМ-1, ХМ-2, Кс-2);  
- освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (М-3, М-4, Д-3, ХМ-3, В-3); 
- освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (ОВ-1, ОВ 9-10, ОП 3-4, ОП-

5-6, ОП-7, К-8, К-11, К 13-14, К-15, П 17-18, П 19-20, П 21-22, П 25-26). 
1.2 Циклові комісії  та методичні об’єднання за напрямами: 
- «Легка промисловість»; 
- «Перукарське мистецтво»; 
- «Документознавство та комп’ютерні технології»; 
- «Дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки та суспільно-гуманітарних 

дисциплін»; 
- Методичне об’єднання класних керівників. 
1.3. Підрозділи для забезпечення освітнього процесу: підрозділ професійної 

(професійно-технічної) підготовки; навчально-практичний центр технологій та дизайну; 
інформаційно-ресурсний центр; лабораторія інформаційної діяльності; навчальні кабінети та 
лабораторії; навчально-методичний кабінет; бібліотека; гуртожитки.  

1.4. Адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують діяльність і 
виконання зобов’язань коледжу: навчальна частина; відділ з виховної роботи; бухгалтерія; 
господарська частина. 

1.5. Органи управління: 
1.5.1. Директор, який здійснює безпосереднє управління діяльністю та освітнім 

процесом коледжу; 
1.5.2. Загальні збори трудового колективу, які є вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування коледжу, включаючи виборних представників із числа 
здобувачів освіти коледжу; 

1.5.3. Педагогічна рада коледжу, яка є колегіальним органом управління, склад якого 
щорічно затверджується наказом директора коледжу; 

1.5.4. Наглядова (спостережна) рада – колегіальний орган, створення та затвердження 
персонального складу якого здійснюється засновником коледжу (до складу ради не входять 
працівники і здобувачі освіти коледжу);     

1.5.5. Органи студентського самоврядування, як невід’ємна частина громадського 
самоврядування коледжу, забезпечують право і можливість здобувачів освітніх послуг 
вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів.     

1.6. Для вирішення поточних питань діяльності коледжу утворюються робочі органи – 
дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія. 

1.7. Коледж входить у навчально-науково-виробничі комплекси з закладами вищої 
освіти: Київським національним університетом технологій та дизайну, Хмельницьким 
національним університетом, Київським національним університетом культури та мистецтв, 
Київським політехнічним інститутом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним 
університетом імені Григорія Сковороди. 

 
Директор          Алла СТЕПУРА 
 
 

Відповідальна за підготовку Денисова А.В. Віддруковано 2 примірники: 
Згідно з оригіналом 
Зав. канцелярії _____________ Поліщук М.П. 

1-й до справи 
2-й бухгалтерія 

 


