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І. Загальні положення.

Лиманський медичний коледж Донецького національного 
медичного університету (ЛМК ДУУЕ) є відокремленим структурним 
підрозділом Донецького національного медичного університету (далі 
Університет) без права (статусу) юридичної особи, який створений 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.04.2009 року № 
100-0 “Про реорганізацію державного вищого навчального закладу” на 
базі вищого навчального закладу І рівня акредитації “Лиманського 
медичного училища”, правонаступником всіх майнових прав та 
обов’язків якого є Донецький національний медичний університет.

Безпосереднє керівництво Коледжем здійснюється директором, 
який виконує свої повноваження в межах Положення, Статуту 
Університету, посадових обов’язків та за дорученням ректора.

1.1. Основними цілями діяльності Лиманського медичного 
коледжу є:

підготовка за державним замовленням і договірними 
зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодших 
бакалаврів за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 223 
“Медсестринство” на базі основної та повної загальної середньої освіти 
для задоволень потреб галузі охорони здоров’я;

культурно-освітня і методична робота;
організація і проведення у тісному зв ’язку з навчальним 

процесом науково-пошукової роботи;
надання освітніх платних послуг; 
здійснення зовнішніх зв ’язків;

1.2. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, 
чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства 
охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, Законом України “Про освіту”, Законом України “Про вищу 
освіту”, Статутом Університету, наказами ректора, цим Положенням.

1.3. Підставою для розробки Положення про підрозділ є Закон 
України “Про вищу освіту”, Положення “Про порядок створення, 
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228, 
Положення “Про реорганізацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах”, Положення “Про відокремлені структурні 
підрозділи без права юридичної особи”, Статуту ДНМУ, СТОУ- 5.5.1. 
вимоги до побудови змісту, оформлення та порядку затвердження 
Положення “Про структурний підрозділ та посадової інструкції” .

1.4. Коледж має круглу печатку, штамп і бланки із зазначенням 
своєї назви для засвідчення відповідних документів.

1.5. До складу коледжу входять відділення, предметні (циклові) 
комісії, господарські підрозділи, що забезпечують задоволення 
соціально- побутових потреб.

1.6. Спільно з керівництвом університету, його структурними
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підрозділами розробляється структура, штатний розпис коледжу та 
кошторис коледжу.

1.7. Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється 
Університетом згідно з чинним законодавством України, а повна 
ліквідація підрозділу - у разі ліквідації Донецького національного 
медичного університету. При реорганізації та ліквідації Коледжу 
працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та 
інтересів відповідно до трудового законодавства України.

1.8. Місце знаходження Коледжу: Україна 84404, Донецька область 
м. Лиман, вулиця Привокзальна, 27, тел./факс 06261-2-65-30, тел. 06261- 
6- 32-05, 06261-6-24-77.

II.Завдання
2.1 .Головним завданням Коледжу є:
- здійснення освітньої діяльності з ліцензованої спеціальності

223 “Медсестринство” - 90 осіб, за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я», 
яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший бакалавр і відповідає стандартам вищої освіти;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на 
підготовку фахівців з вищою освітою;

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної 
та оздоровчої діяльності;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і 
сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, 
виховання осіб, які навчаються в Коледжі, в дусі патріотизму і поваги до 
України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості
і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та 
студентами;

- просвітницька діяльність;
- створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно 

до освітніх стандартів, підготовки їх професійної діяльності;
- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
2.2. Структура і штатний розпис Коледжу розробляється 

структурними підрозділами Університету, і затверджується відповідно 
до порядку, встановленого чинним законодавством України.

2.3.До складу Коледжу можуть входити різні підрозділи, в тому 
числі відділення, предметні(циклові) комісії, адміністративні та 
господарські підрозділи, що забезпечують задоволення соціально- 
побутових потреб та інші.

2.4. Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який 
призначається на посаду ректором Університету з числа педагогічних 
працівників, які мають відповідну освіту і досвід навчально-методичної 
роботи.

2.5. Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-
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методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну 
роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний 
склад затверджується наказом ректора Університету на кожен 
навчальний рік.

2.6.До складу підрозділів, що забезпечують навчально виховний 
процес належать:

- навчальні кабінети, лабораторії, які створюються відповідно до 
навчальних планів;

- фізкультурно-оздоровчий комплекс;
- методичний кабінет;
- бібліотека.
2.7. Задоволення соціально-побутових потреб забезпечує 

адміністративно-господарська частина Університету.
Коледж може мати в своєму складі підготовче відділення.
Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний 

навчально-виховний комплекс. Навчальні і обслуговуючі підрозділи 
підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який відповідно до 
цього Положення, керує підрозділами, визначає напрями їх основної 
діяльності.

III. Ф ункції
3.1. Коледж забезпечує на належному рівні навчальний процес, 

надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та 
інших угод па підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації кадрів;

- у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти 
щодо підготовки фахівців;

- дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 
освітньої, виробничої, наукової, діяльності та фізичними особами, в тому 
числі за міжнародними угодами;

- створювати належні умови для якісної організації навчально- 
виховного процесу студентів та високопродуктивної праці робітників, 
забезпечувати дотримання законодавства про працю, та норм охорони, 
безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

- організовує та забезпечує своєчасне підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних працівників;

- забезпечує економічне та раціональне використання 
матеріальних ресурсів;

- виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

г

IV .П рава
4 .1 .Коледж має право спільно з керівництвом Університету та його 

підрозділами розробляти структуру, штатний розпис за бюджетні та за 
кошти за договорами з фізичними та юридичними особами:
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- затверджувати відповідно до порядку встановленого чинним 
законодавством;

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та 
освітньо-кваліфікаційних програм;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного 
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.

4.2. Готувати фахівців за державним замовленням Міністерства 
охорони здоров’я України і замовленням підприємств* установ, 
організацій незалежно від форм власності місцевих органів виконавчої 
влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами.

4.3. Коледж мас право надавати платні послуги фізичним та 
юридичним особам відповідно до переліку платних послуг, затверджених 
Кабінетом Міністрів України.

4.4. Коледж має право в сфері освітньої діяльності:
- здійснювати навчання вітчизняних студентів понад державне 

замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту 
з фізичними і юридичними особами);

- організовувати роботу гуртків, комп’ютерної підготовки, основ 
психології, масажу, фізіотерапії, основ сімейної медицини тощо;

видачу документів про освіту, студентських квитків, довідок 
додатків до дипломів з визначенням годин вивчення предметів та інших 
довідок;

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних 
фондів, введення в дію придбаного обладнання;

4.5. Коледж має право у сфері фізичної культури і спорту:
- на групові, індивідуальні заняття фізичною культурою і спортом 

на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тощо;
- на організацію груп здоров’я.

V. В ідповідальність
Коледж несе відповідальність:
5.1. За дотримання у своїй діяльності вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів України;
- за створення безпечних умов освітньої та виробничої діяльності;
- за дотримання договірних зобов’язань із суб’єктами виробничо- 

господарської та освітньої діяльності;
- за результати та наслідки з прийнятих рішень;
- за несвоєчасне виконання належних заходів щодо усунення 

недоліків.

VI. В заєм озв’язок з інш ими підрозділами
6.1. Коледж підтримує взаємозв’язок із структурними підрозділами

університету: планово-фінансовим,, юридичним, навчальним,
методичним, кадровим відділеннями та забезпечує своєчасне надання 
необхідної інформації з питань навчально-виховної, господарської та 
іншої роботи.
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VII. О рганізаційна структура підрозділу
Організаційна структура підрозділу забезпечує спільну 

координацію роботи структур та підрозділів ДНМУ та коледжу 
відповідно до блок-схеми

Директор 
підпорядкований ректору ДНМУ 

здійснює загальне керівництво діяльністью Лиманського медичного коледжу ДНМУ

Заступник директора 
з навчальної роботи

керує, організовує та контролює 
навчальну роботу

Завідувач практичним навчанням
керує, організовує та контролює всі 

е н д н  практичного навчання студентів

Ґ ~
Завідувач відділення

організовує і керує наьчально- 
внховнкм процесом на відділенні

г
Методист

організовує методичну роботу, 
підвищення кваліфікадіїта атестацію 

викладачів

Бібліотекар
організовує інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу

Секретар, секретар 
навчальної частини

Діловодство

Заступник директора 
з виховної роботи

керує, організовує національно- 
громадянське виховання студентів

Завідувач господарської частин 
забезпечує матеріально-технічне 
санітарне забезпечення навчальні 

виховного процесу

Голови циклових методичних комісій 
керують роботою викладачів дисциплін одного 

профілю з питань навчальної та науково- 
методнчної роботи

Лаборанти

Викладачі, керівники 
академічних груп Студенти

Батьки студентів

Текробітн икн, 
прибиральниці приміщень

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор,
Професор

Директор ЛМК

Начальник юридичного відділу

П.Г. Кондартенко 

В.Л. Оліфіренко 

А.Ю. Цариценко
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