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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения про оргашзащю освггнього процесу (дал1-Положення) е основним нормативним
документом, що регламентуе оргашзащю та здшснення осв1тнього процесу у

ВНКЗ «Бшгород-

Днютровське педагопчне училище» ОдеськоУ облает! (дал 1 - ВНЗ).
1.2. Осв 1тн 1Й процес у ВНЗ - це система оргашзацшних 1 дидактичних заход1в, спрямованих на
реал 1защю змюту осв1ти на осв1Тньо-квал1ф1кащйному р1вш «Молодший спещалют» вщповщно до
Державних (Галузевих) стандарт!в вищоУ ос в пи.
О с в т п й процес базуеться на принципах науковосп, гумашзму, демократизму, наступноеп та
безперервност1, незалежност1 вщ втручання будь-яких пол 1тичних партш, шших громадських та
рел!гшних оргашзацш.
Оргашзащя осв^тньоУ д 1яльност 1 у ВНЗ спрямована на створення умов для особистого розвитку 1
творчоУ самореал 1зац 11 людини, формування нацюнальних та загальнолюдських цшностей, створення
Р1ВНИХ МОЖПИВОСТеЙ ДЛЯ МОЛОД]

у

ЗД 0буТ Т 1 ЯК1СН01 ОСВ1ТИ, П1ДГОТОВКИ ДО ЖИТТЯ 1 пращ

в сучасних умовах,

розроблення та запровадження о с в т п х шновацшних технологш, демократизащю освгги та навчальновиховного процесу, розвитку неперервноУ освгги впродовж життя, штегращю укра'Унсько'У освгги в
европейський

I свгговий

прост1р, забезпечення сощального захисту студенпв та педагопчних

пращвниюв, вщповщального ставлення до власного здоров’я, охорони навколишнього середовища,
створення найбшьш сприятливих умов життед 1яльност! сусптьства.
Подготовка фах 1вц 1в у ВНЗ здшснюеться за осв 1тньо-квал 1фжацшним р1внем «Молодший
спещашст» (I р1вень акредитацп).
Осв1тн1Й процес здшснюеться В1ддтеннями та цикловими (предметними) к о м ь я м и .
Учасниками осв1тнього процесу у ВНЗ е:
•
адмшютративно-педагопчш пращвники (директор, заступник директора з навчально']
робота, заступник директора з виховноУ роботи, заступник директора з навчально-виробничо'У робота,
заступник директора з адмшютративно-господарськоУ роботи, завщувач вхддшенням за спещальшстю);
•

педагопчш пращвники (за Перел 1ком, затвердженим

УкраУни вщ 14 червня 2000р №963 (31 змшами);
•

особи, яю навчаються у ВНЗ (студенти);
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