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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Важливою складовою будь-якої системи роботи є контроль за 
дотриманням її принципових правил. У разі їх порушення адміністрація, 
профспілкова організація беруть на себе відповідальність за розгляд та 
винесення рішень стосовно подібних випадків, а також здійснюють 
профілактичні заходи з метою виховання у здобувачів освіти (далі – студентів) 
поваги до принципів загальнолюдської моралі, до колежу. 

Це положення розроблено з метою посилення контролю з боку 
адміністрації, профспілкової організації за дотриманням студентами правил 
внутрішнього розпорядку у відокремленому структурному підрозділі 
«Одеський автомобільно-дорожній коледж Державного університету «Одеська 
політехніка» (далі – Коледж). Для вчасного розглядання питань з контролю 
дисципліни у створено дисциплінарну комісію. 

Дисциплінарна комісія Коледжу розглядає питання успішності студентів, 
дотримання ними дисципліни під час навчальних занять та перебування 
студентів на території коледжу, а також питання відвідування занять та поза 
аудиторних. 

Дисциплінарні комісії створюються на відділеннях на початку 
навчального року за наказом директора Коледжу відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу у Коледжі та Правил внутрішнього трудового 
розпорядку.  

1.2 До складу дисциплінарних комісії входять: 
- завідувач відділенням; 
- голови циклових комісій (за фахом); 
- завідувач кафедри; 
- викладачі; 
- класні керівники навчальних груп; 
- голова студентської ради відділення. 
1.3 Керівництво роботою дисциплінарних комісій здійснюють завідувачі 

відділеннями. Координує роботу дисциплінарних комісій заступник директора 
з виховної роботи. 

1.4 Термін дії затвердженого складу дисциплінарних комісій – протягом 
поточного навчального року. 

1.5 Зміни до складу дисциплінарних комісій подаються у вигляді 
письмових пропозицій, які розглядаються на засіданні дисциплінарної комісії. 
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2 МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 
 

Дисциплінарна комісія функціонує з метою: 
- систематичного контролю підсумків атестації знань і вмінь студентів та 

відвідування занять; 
- контролю успішності заліково-екзаменаційних сесій; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
- захисту прав студентів; 
- посилення участі студентів у громадському житті груп Коледжу; 
- сприяння розвитку особистості студента. 
 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 
 

3.1 Дисциплінарна комісія проводить свою роботу щомісяця згідно з 
планом роботи. У разі необхідності скликаються позачергові засідання 
дисциплінарних комісій. 

3.2 Дисциплінарна комісія є постійно діючим органом. 
3.3 Дисциплінарна комісія зобов’язана: 
- аналізувати успішність студентів навчальних груп, контролювати  

показники успішності студентів; 
- враховувати і аналізувати відвідування навчальних занять студентами, 

проводити профілактику правопорушень, застосовувати стягнення до 
порушників навчально-виховного процесу;  

- застосовувати виховні заходи до студентів «груп ризику», виявляти 
зазначених студентів. 

 
4 ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 

 
Дисциплінарна комісія: 
- підтримує ініціативи студентів і викладачів щодо вдосконалення 

системи виховання; 
- розглядає пропозиції, скарги та зауваження викладачів та класних 

керівників щодо окремих студентів; 
- розглядає пропозиції про застосування до студентів дисциплінарних 

заходів впливу; 
- розглядає пропозиції про виключення студентів з Коледжу і, при 

наявності підстав, порушує клопотання перед адміністрацією Коледжу, про їх 
подальше перебування в Коледжі; 
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