
Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Житомирський національний агроекологічний університет 

Будівельний коледж 

Н  А  К  А  З 
                     
від  02 січня 2013 року                          № 1                                     м. Житомир 

Про затвердження положень, 
які регламентують діяльність БК ЖНАЕУ. 
 

На  підставі  рішень  педради  від  05 грудня 2012 року, протокол № 10 та  
адміністративної ради коледжу від 19 грудня 2012 року, протокол № 10 з метою 
приведення положень коледжу у відповідність до нормативних та розпорядчих 
документів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, які регламентують 
його діяльність,- 

Н А К А З У Ю: 
 

 1. Затвердити положення,  які регламентують діяльність БК ЖНАЕУ, а саме: 
1.1. Положення про відділення «Архітектури та дизайну». 
1.2. Положення про відділення «Будівництво та експлуатації будівель і споруд». 
1.3. Положення про організацію роботи циклових комісій. 
1.4. Положення про організацію навчального процесу. 
1.5. Положення про організацію і проведення лабораторних і практичних робіт. 
1.6. Положення про організацію курсового проектування. 
1.7. Положення про організацію дипломного проектування. 
1.8. Положення про організацію та проведення тестового контролю знань.     
1.9. Положення про організацію та проведення контрольних робіт. 
1.10. Положення про організацію навчальних кабінетів і лабораторій. 
1.11. Положення про внутрішній моніторинг якості підготовки молодших  
          спеціалістів. 
1.12. Положення про проведення практик студентів. 
1.13. Положення про навчально-виробничі майстерні. 
1.14. Положення про методичний кабінет. 
1.15. Положення про методичну раду. 
1.16. Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічного працівника  
          коледжу. 
1.17. Положення про організацію виховної роботи у коледжі. 
1.18. Положення про куратора групи. 
1.19. Положення про методичне об’єднання кураторів. 
1.20. Положення про студентське самоврядування. 
1.21. Положення про роботу гуртків. 
1.22. Положення про музей «Історії Будівельного коледжу». 
1.23. Положення про бібліотеку. 
1.24. Положення про електронну читальну залу бібліотеки. 
1.25. Положення про порядок організації і роботи підготовчих курсів. 
1.26. Положення про бухгалтерію. 
1.27. Положення про надання платних освітніх послуг та інших платних 

послуг. 
1.28. Положення про преміювання працівників коледжу. 
1.29. Положення про адміністративно-господарську частину. 



1.30. Положення про студентський гуртожиток. 
1.31. Положення про їдальню. 
1.32. Положення по забезпеченню безпеки експлуатації програмного комплексу 

захисту захищеного з’єднання при роботі в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт.  
1.33. Положення про експертну комісію. 
1.34. Положення про архівний підрозділ. 
1.35. Положення про ведення журналу навчальних занять. 

2. Затвердити паспорти будівель та приміщень: 
     2.1. Паспорт навчально-лабораторного та адміністративного корпусу №1. 
     2.2. Паспорт навчально-лабораторного корпусу №2. 
     2.3. Паспорт гуртожитку № 1. 
     2.4. Паспорт гуртожитку № 2. 
     2.5. Паспорт їдальні та буфету. 
     2.6. Паспорт медпункту. 
     2.7. Паспорт навчально-виробничих майстерень. 
     2.8. Паспорт навчального кабінету «Фізичного виховання». 
3. Затвердити:  

3.1. Концепцію розвитку коледжу на 2012-2015 роки. 
     3.2. Правила користування бібліотекою.      

      4. Зав. канцелярією Медушевській Л.В. ознайомити з цим наказом заступників 
директора, головного бухгалтера, завідуючих відділеннями, голів циклових комісій, 
завідуючу бібліотеки, керівника фізичного виховання, методиста, зав. майстернями, 
зав. гуртожитками, зав. музеєм та  їдальнею під підпис. 
      5. Контроль за виконанням положень, які регламентують діяльність коледжу, 
покласти на заступників директора та головного бухгалтера за посадовими 
обов’язками. 
   

  Директор коледжу                                                                       В.Л.Ксюковський                                                                    
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Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Житомирський національний агроекологічний університет 

Будівельний коледж 

Н  А  К  А  З 
                     
від  07 грудня 2012 року                         № 195                              м. Житомир 

Про підготовку проектів положень, 
які регламентують діяльність БК ЖНАЕУ. 
 

На підставі рішення педради коледжу від 05 грудня 2012 року протокол № 10 з метою 
приведення положень коледжу у відповідність до нормативних та розпорядчих документів 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, які регламентують його діяльність,- 

 
Н А К А З У Ю: 

 
 1. Заступнику директора з навчальної роботи Кирилюк Л.П. до 28 грудня 2012 року 

підготувати для затвердження проекти положень, а саме: 
1.1. Положення про організацію навчального процесу. 
1.2. Положення про кабінети та лабораторії. 
1.3. Положення про лабораторні та практичні роботи.  
1.4. Положення про організацію та проведення контрольних робіт. 
1.5. Положення про організацію та проведення тестового контролю знань. 
1.6. Положення про організацію курсового проектування. 
1.7. Положення про організацію дипломного проектування. 
1.8. Положення про навчальну частину. 
1.9. Положення про перескладання студентами заліків або екзаменів. 
1.10. Паспорт коледжу. 
1.11. Концепцію розвитку коледжу. 

 2. Заступнику директора з виховної роботи Гаврилюку П.С. до 28 грудня 2012 року 
підготувати для затвердження проекти положень, а саме: 



     2.1. Положення про організацію виховної роботи у коледжі. 
2.2. Положення про студентське самоврядування. 
2.3. Положення про методичне об’єднання кураторів. 
2.4. Положення про гуртожиток. 
2.5. Положення про роботу гуртків. 
2.6. Положення про студентську раду (студентське самоврядування). 
2.7. Перспективний план виховної роботи. 
2.8. Положення про музей коледжу. 
2.9. План роботи з сиротами. 

          2.10. Проаналізувати виконання наказів до «Дня студента», гри «Козацькі забави», 
тижня циклової комісії, планів роботи і ведення проколів студентської ради. 

3. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Грабчуку В.С. до 28 грудня 
2012 року підготувати для затвердження наскрізні програми практичної підготовки з 
спеціальностей БЕБС, ОБСБД, АПВІ, ЗБСПГ, а також положення конкурсу «Кращий за 
професією». 

4. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи, інженеру з охорони 
праці Поліщуку А.Ю. до 28 грудня 2012 року підготувати для затвердження: 

     4.1. Паспорти: навчально-лабораторних корпусів, гуртожитків, їдальні, буфету та 
медпункту. 

4.2. Проаналізувати повноту виконання приписів контролюючих органів у 
відповідності до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», 
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». 

5. Методисту коледжу Збруцькому П.П. до 28 грудня 2012 року підготувати для 
затвердження проекти положень, а саме: 
        5.1. Положення про методичну раду. 

5.2. Положення про методичний кабінет. 
5.3. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2013 рік. 

6. Керівнику фізичної підготовки Мастеркову В.О. до 28 грудня 2012 року підготувати 
плани роботи спортивних секцій.  

7. Зав. заочним відділенням Адамовичу П.Л. до 28 грудня 2012 року підготувати для 
затвердження проект положення про заочну форму навчання. 

8. Головному бухгалтеру Орловій Л.Г. до 28 грудня 2012 року підготувати для 
затвердження проекти положень, а саме: 

   8.1. Положення про надання платних послуг. 
        8.2. Проаналізувати виконання кошторису (0,5% від стипендіального фонду) 
студентського самоврядування та скласти новий кошторис на 2013 рік. 

9. Інспектору з кадрової роботи Григор’євій Р.В. до 28 грудня 2012 року підготувати 
для затвердження, а саме: 

    9.1. Резерв кадрів на заміщення керівних посад у коледжі. 
 9.2. Графік відпусток працівників на 2013 рік. 
 9.3.Провести самоперевірку наявності посадових обов’язків працівників та їх 

відповідність законодавчим і нормативним документам. 
 10. Викладачу світової літератури, голові студентського профкому Єлісєєвій А.В. до 28 

грудня 2012 року підготувати положення про конкурси газет, квітів і т.п.. 
 11. Секретарю відбіркової комісії Палію В.П. до 28 грудня 2012 року підготувати для 

затвердження проект положення про відбіркову комісію. 
12. Зав. їдальнею Нагорнюк Л.Ю. до 28 грудня 2012 року підготувати для затвердження 

паспорта їдальні та буфету. 
13. Зав. майстернями Свінцицькій О.О. до 28 грудня 2012 року підготувати для 

затвердження  паспорт навчально-виробничих майстерень. 
14. Зав. бібліотекою Рудейчук Т.О. до 28 грудня 2012 року підготувати для 

затвердження проекти положень, а саме: 
    14.1.  Положення про бібліотеку. 
    14.2.  Правила користування бібліотекою. 



15. Зав. медпунктом Білецькій Т.С. до 28 грудня 2012 року підготувати для 
затвердження паспорт медпункту. 
      16. Зав. канцелярією Медушевській Л.В. ознайомити з цим наказом всіх вказаних в 
ньому осіб під підпис. 
      17. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 
   
  Директор коледжу                                                                        В.Л.Ксюковський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       З наказом ознайомлені: 
 
Кирилюк Л.П.-______________ 
Гаврилюк П.С.-_____________ 
Грабчук В.С.-_______________ 
Поліщук А.Ю.-______________ 
Збруцький П.П.-_____________ 
Мастерков В.О.-_____________ 
Адамович П.Л.-______________ 
Орлова Л.Г.-________________ 
Григор’єва Р.В.-_____________ 
Єлісєєва А.В.-_______________ 
Палій В.П.-_________________ 
Нагорнюк Л.Ю.-_____________ 
Свінцицька О.О.-_____________ 
Рудейчук Т.О.-_______________ 

Білецька Т.С.-_____ 


