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1. зАгАльнА чАстинА
1.1. Пiдроздiл з наданшI ocBiTнix ПосJý/г у сферi професiйноi (професiйно

технiчноi) освiти Вiдокремленого струкryрЕого пiдроздirry <<глухiвсъкий
агротехнiчний фаховий коледж Сумсъкого нацiонального а|рарного
унiверситету> (далi  гliдроздiл) е структурним пiдроздiлом Вiдокрейлъного
еrrруктурного пiдроздiлу <<глухiвський агротехнiчний фаховий коледж
сумсъкого нацiонаlтьного аграрного унiверситеry> (далi _ всп <<глухiвсъкий
а|ротехнiчний фаховий коледж СF{АУ}) й здiйснюе дiялънiсть у сферi
професiйноi (професiйнотехнiчноi) освiти.

Пiдроздiл створеЕо наказом ВСП <Глухiвський а|ротехнiчний фаховий
кOледж снАу> вiд 09.06 .2021 Ns 24аОЩ кПро створення пiдроздilry>.

|.2. Пiдготовка здобувачiв освiти розпочинасться за умови наявностi
матерiальнотехнiчноi, }Iавч€lпънометодичнот бази, rrедагогiчних кадрiв i пiсля
одержаншI В установJIеному порядку лiцензiТ для провадження дiялъностi,
пов'язаноi з наданням ocBiTHix посJrуг у сферi професiйноi (професiйно
технiчноi) освiти.

пiдроздiл дiе на пiдставi Конституцii Украiни, Законiв Украiни <про
ocBiryi>, КПРО ПРофесiйrry (гrрофесiйнотехнiчну) ocBiT1o>, ,ro"ru"ogl Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи та МiнiстерсЙ
еоцiалъноТ полiтики Украiни з lтитань професiйноi (професiйнотехнiчноi)
освiти, Стаryту Сумського нацiонrlJlьного аграрного унiверсйтету, Положення
про Вiдокремлений струкryрний пiдроздiл <глухiвсъкий агротехнiчний
фаховий коледж Суlиського нацiокального аграрного унiверситету}>, цього
Положення та iнших нормативноправовtос aKTiB, що реryлюютъ дiяльнiсть
закJIаду професiйноi (професiйнотехнiчноi) освiти.

1.З. Що OcHoBHlD( повнов.Dкенъ i напрямiв дiяльностi пiдроздirry належать:
 органiзацiя освiтнього процесу, обрання форr, методiв навчаннrI;
 Еавчальновиробнича, навчаJIьýовиховна, навчrUIьнометодична

л,iяльнiстъ;
 розробка робочих навчаJIънID( планiв i програм на ocнoвi стандарту

крофесiйно? (професiйнотехнiчноi) освiти Та ТипоВI/D{ ЕавчаJIьних планiв i
ýро|рам, якi затверд}IqFються в установленOму rrорядку;

 розробка правил прийому здобувачiв освiти на ocнoBi типовлгх правил
крийому;

 форплуваЕЕя планiв прийому здобувачiв освiти з ypaxyBaнHrtм потреб
всП <Гrýосiвсъкий агротехнiчний фаховий коледж снАУ>>, риЕку ,rрuцi ,u
гrстреб замовлень пiдприемств, установ, оргаЕiзацiй;

 атестацiя гrедагогiчнпх працiвникiв;
 органiзацiя стажування педагогiчних працiвникiв на пiдприемствах, в

.,,тзновах, органlзацlях;
 органiзацiя виробничого навчання

r;,:обниuтва;
здобувачiв освiти в )aмовах

 забезпеченнЯ заходiВ з охороНи працi здобуваЧiв освiти, працiвникiв;
 матерiальнотехнiчне забезпечея}u{ освiтнъого процесу;
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 внесення ЕрOпозицiй до всП <<Глухiвський а|ротехнiчний фаховий
коледж СнАУ} щодо визначеннJI структури i штатного розпису пiдроздiлу;

 забезпечення Еыrежноi якостi професiйного навчання здобувачiв оьвiти.
14. Прийом здобувачiв освiти здiйснюсться за професiями визначеними в

Нацiональному класифiкаторi УкраiЪи Дt 00З:2010 <Класифiкатор професifu>
та вiдповiдно до отриманих лiцензiй для провадження дiялъностi знадання
ocBiTHix Еослуг.

1.5. Прийом на навчання здобувачiв освiти здiйснюсться вiдповiдно до
УГоД з юридиЧнимИ i фiзичнИми особами В межаХ лiцензованого обсяry згiдно з
rrравиламИ прийомУ, розробленими на ocнoBi типових iIравил прийому до
закладiв професiйноТ (професiйнотехнiчноi) освiти.

2. освIтнIЙ процшс

21. ОрганiзацiЯ освiтнього процесу здiйснюеться вiдповiдно до
Положення пр0 органiзацiю навч€IJIьновиробничого процесу у rrро6"сiйно
технlчних навчаJIьних закJIадах, затвердженого нак€}зом MiHicTepýTBa освiти i
i{_аукИ УкраТни вiд З0.05.2а06 ýs 419, зареестроваЕого в Мiнiстёрствi юстицiТ
УкраiЪи 15 червня 2006 р. за JЧ9 71 lll2585.

2.2. 3ДОбУТrЯ професiйноТ (професiйнотехнiчноi) освiти здiйснюеться за
iнститучiйною, iндивiдуальною, дуstлъною формами.

пiдроздiл самостiйно обирае фrэрми та методи органiзацii освiтнього
ýроцесу, а педагогiчнi працiвники самостiйно, з урахуванням основ педагогiки,
tsизначають засоби i методи навчаннlt та виховання здобувачiв освiти.

Перелiк фор* коЕтролю знанъ, ptiHb i навичок (компетентностi)
злобувачiв освiти та критерiт ix квалiфiкацiйноi атестацiт встановлюютъся
робочими навчапьними планами.

результати навчання здобувачiв освiти мають вiдповiдати вимогам
ýтандартiв професiйноi освiти з обрано? професii.

2.з. Навчалъний час здобувачiв освiти визначаеться облiковими
0диницяМи часу, передбаченого для виконання ocBiTHix програм професiйноТ
*свiти.

Облiковими одиницями навчалъного часу с:
 академiчна годиЕа тривапiстю 45 хвилия;
 урок виробничого навчаrrня, тривалiстъ якого не перевищус 6

якадемiчних годин;
 навчаIIьний день, тривалiстъ якого не перевищус 8 академiчних годин;
 навчальний тиждень, тривалiстъ якого не перевищус Зб академiчних

г*дин;
 навчальний семестр, тривалiстъ якого визнача€тъся навчаJIьним планом;
 навчаJIьний piK, тривалiстъ якого не перевищуе 40 ЕавчальЕих тижнiв.
навчальний (робочий) час здобувача освiти в перiод проходження

вlяробничот та передвиttускнот (переддипломноi) практики встановлю€ться
зý*IiежЕо вiд режиму роботи пiдприсмства, установи, органiзацiт згiдно iз
з,&конодавством Украiни.
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2.4. Навчання завершуетъся державною квалiфiкацiйною атестацiсю.

ýержавна кваrriфiкацiйна атестацiя та присвоення квалiфiкацii здiйснюеться
вiдповiдно до Положення про порядок ква_lliфiкацiйноi атестацii та присвосння
квалiфiкацii особам, якi здобувають професiйнотехнiчну ocBiTy, затвердженого
*пiлъним нак€вом MiHicTepcTBa працi та соцiалъноi полiтики УкраiЪи i
fo{iHicTepcTBa освiти УкраТни вiд З1.12.1998 Nр 2а|14б9, заре€строваного в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 1 березня 1999 р. за Ns |2413417.
Випускникам, якi завершили повний курс навчаннlI, успiшно пройшли

державну квалiфiкацiйну атестацiю, присвоюетьQя освiтньоквалiфiкацiйний
piBeHb <<квалiфiкований робiтник>> з набутоi професi? вiдповiдно? квалiфiкачii
tрозряду, класу, категорii) i видаеться документ державнсго зразка.

2.5. Мовою освiтнього процесу в пiдроздiлi е державна мова.

3. ПРАВА, ОБОВ,ЯЗКИО ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ ТА СОЦIАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧIВ ОСВIТИ

З.1. Здобувачi освiти  це особи, зарахованi на навчання за освiтнъою
rтрсграмою професiйного (професiйнотехнiчного) навчання, перепiдготовки чи
жiдвищення квалiфiкацii.

З.2. Здобувачi освiти м;}ють право на:
* H€lJIeжHi умови навчаЕня за обраною професiею;
 навчання професiТ за iндивiдуальною програмOю;
 безоплатне користування навчапьновиробничою, культурlто

сl}ортивЕою, побуговою, оздOровчою базами закпаду;
 опJIаry прачi пiд час виробничого навчанЕя i практики згiдно з

законодавством;
 щотижневий вiдпочинок;
 у{асть у науководослiднiй та iнших видах дiялъностi, конференцlях,

*лiмпiадах, виставках, конкурсах;
 особисту або через cBoix представникiв }л{астъ у громадсъкому

ýеý{оврядуваннi, в обговореннi, вирiшеннi питань удосконаJIення освiтнъого
}зроцесуj

 безпечнi i нешкiдливi уrиови навчання та працi;
захист вiд будьяких фор* ексuлуатацii фiзичного та rrсихiчного

ш**ипъства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують права
а#* приниж}.ють Тх честь i гiднiстъ;

 iншi права вiдповiдно до закоЕодавства.
Вiдводiкання здобувачiв освiти за рахунок ЕавчаJIьного часу на робоry i

здiйсrrення заходiв, не пов'язаних з процесом навчання, заборонясться, KpiM
вrтпадкiв, передбачених рiшенням Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи.

З.3. Здобувачi освiти зобов'язанi:
 виконувати вимоги ocBiTHix програм i системи контролю знань, yMiHb,

ixeBHttoK;

 вiдвiдувати заняття, в тому числi за iндивiдуаJIьним графiком;
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 додержуватись вимог цъсго Положення та Правил внутрiшнього
р*зпорядку;

 дотримуватись гIравил охорони працi пiд час практичного навчання;
 бережно ставитись до обладнання, засобiв навчання та iнвентарю, що

ý*iск*ристовуютъся в освlтнъому проц€с1.
Збитки, навмисно заподiянi здобувачами освiти пiдроздiлу, коледжу,

;,i;хmрисмtr"у, ycTaHoBi, органiзацii, вiдшкодовуютъся ними особисто за ix
р&lц;нок вlдповlдно до законодавства

З.4. За Iлевиконання обов'язкiв i систематичне rrорушенЕя цього
Гýв;*хення, Правил внутрiшнього розпорядку, незадовiльну успiшнiстъ до
}ýffi}"вача освlти застосовуються таю заходи впливу, як пOпередження, догана,
*Мах},вання з заклад}i освiти.

Порядок накладення дисциплiнарного стягнення, вiдрахування з закладу
wgiж встановлюеться правилами внутрiшнього розЕорядку.

З.5. Здобувач освiти може бути вiдрахований за:
 &тIасним бажанням;
 стаl{ом здоров'я;
 переведенням, за його згодою, в iнший закJIад освiти;
* Еезадовiльнi успiшнiстъ, поведiнку;
 невиконання вимог навч€LпьЕого плану та ocBiTHix програм;
 вироком суду, який набравзаконноi сили;
 грубi порушення навчальноТ дисциплiни або правил внутрiшнъого

зýзý*Fядку.

4. пЕдАгогIчнI прщIв}Iики
rt.1. Перелiк посад педагогiчних працiвникiв, ik права, обов'язки,

нiдкgtэвiдачънiсть та соцiалънi гарантii визначаються Конституцiсю УкраiЪи,
Ы*J*ксом законiв про працю УкраiЪи, Законами Украiни ,<Про ocBiry>>, <Про
т@есiйну (професiйнотехнi"пrу) ocBiry>>, iншими законодавчими та
ý,фмет!iвЕо_правовими актами.

4.2, Педагогiчною дiяльнiстю можуть займатися особи, якi мають
кtзззовiляу професiйну ocBiTy та професiйнопедагогiчну пiдготовку, моралънi
жк**тi i фiзичний стан яких дас змоry викоЕувати обов'язки педагогlчного
;;зmg_giBHprKa.

4"З. ВимогЕ до педагогiчного працiвника визначаються квалiфiкацiйними
ъе@.кIеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

4.+. Для визначеýня вiдповiдностi педагогiчного працiвника займанiй
пжазi, рiвню його ква_rriфiкацiТ проводитъся атестацiя з перiодичнiстю та у
fl фрýJý}., визначеному законодавством.

4.5. Рiшення атестацiйноi KoMicii с пiдставою для присво€ннrI
;*ýаг*гiчэому працiвниковi вiдповiдноТ категорiТ, присвосння педагогiчного
зý&ýк$I а5о звiльценнrl його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

4.6. Педагогiчнi працiвники несутъ дисциплiнарну? адмiнiстративý_y,
, цаgж!нgтъну вiдповiдалънiсть згiдно з законодавствоIц.
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5. УПРАВЛIННЯ ШIДРОЗДIЛОМ

5 _, l'правлiння ocBiTHiM процесом здiйснюс директор всП кГлухiвсъкий

iiiiвництво дiяльнiстю пiдроздiлу здiйснюеться заступником директора
:! ,,_,зНовиробниЧоТ роботlr, якиЙ е керiвником структурного пiдроздiлу, в

_ ". , , ;;_];f н!гх йому повноважень.
i",;::вник пiдроздiлу:
 :1_1IIзначаетъся наказом директора всП кГлухiвський агротехнiчний

] l,:;: аО.IеЛЖ С}lАУ>>;
 ;i:порядковустъся безпосереднъо директору всп кглр<iвський* ,,.,iчнлtй фаховий коледж СНАУ>;
 ,]iганiзову€ освiтнiй процес, забезпечус створення необхiдних умов для 

 ;.;:ного (професiйнотехнiчного) навчання, перепiдготовки та пiдвищеннrt
] .  _i.;цii здобувачiв освiти;

 э:il"tснюс контроль за якiстю освiтнього процесу;
 зносI{тъ пропозицii д0 всП <Глухiвський агротехнiчний фаховий

;: ., ГН_\У> щодо визначення структури i штатного розпису пiдроздiлу,
 :есе персон€tJIъну вiдповiдальнiстъ за резулътати роботи пiдроздiлу;
t ээiтr,е у встановленOму ilорядку про свою дiяльнiсть щороку.

б. ФIЕАнсувАння шцроздJtу
S.l. Фiнансуван}U[ дiяльностi пiдроздiлу здiйснюеться за рахунок коштiв,

;м жщдiйшJм на рil(унок всП <Ггухiвсъкий агротехнiчний фаховий коледж
Сý{АУll вiд фiзичних та юримчних осiб за навчання згiдно з к€rлъкуляцiею,
ffiФflýт*ркýом та угодою.

Кошти, отриманi вiд дЬлъЕостi Iшанового ЕавчаннrI, використовуються
ýж ýЕжати працi педагогiчним та iншим працiвникам, премiюванrrя, налання
з*жт*рiмьноi допомоги працiвникаrчт ВСП кГлухiвсъкий агротехнiчний фаховий
iffiý&ж снАу>, iнших обов'язковЕх виплат, здiйснеЕня KoMyHzlпbHlD( платежiв,
м?8ffiтк}, Еавч,tJIъноматерiальноТ бази пiдроздirry та коледжу, вiдрядженIUI та
i*€ЕЕýЁ *нýлати, що закJIаденi у кошторисахна Еавчан}U{.

.r j{11{1HllK fIrPeKTOPa З
, ; 5. ч;}.l ьновIrробничоi роботи Олександр ДЕЩЕНКО


