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Положення про факультет університету

І Загальні положення

Факультет -  основний організаційний, навчально-науковий і адміністративний 
структурний підрозділ Нікопольського економічного університету, що об’єднує відповідні 
кафедри і лабораторії, які підпорядковуються йому за наказом ректора університету.

Факультет здійснює підготовку студентів з однієї або кількох суміжних 
спеціальностей, керівництво навчально-виховною, методичною, науково-дослідною 
діяльністю кафедр та структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих 
факультету , а також координує дії щодо забезпечення якісної підготовки фахівців

Створюється факультет рішенням Вченої ради за умови, якщо до його складу 
входять не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше 200 студентів.

Факультет -  самостійний підрозділ . Він підпорядковується ректорові і входить у 
блоки навчально - виховної, методичної та науково-дослідної роботи.

Керівництво факультетом здійснює декан. Із деканом укладається контракт. 
Звільнення декана відбувається за наказом ректора по закінченню дії контракту, або у 
випадку серйозних недоліків у роботі - достроково.

На факультеті створюється деканат у складі декана, його заступників, методистів 
та секретаря. Декан може делегувати частину повноважень своїм заступникам

У своїй діяльності декан і деканат керуються нормативними документами 
Міністерства освіти та науки України, Статутом університету, даним положенням, 
діючими навчальними планами і програмами, наказами ректора університету, 
постановами Вченої ради, рішеннями ректорату та ради факультету.

Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. 
Розпорядження декана є обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету 
і можуть бути скасованими ректором університету. Ректор відміняє розпорядження 
декана, які суперечать закону, статутові НЕУ чи завдають шкоди інтересам 
університету.

Усі питання щодо діяльності факультету обговорюються на засіданнях ради 
факультету. Про діяльність факультету декан звітує ректорові університету, Вченій 
раді, раді факультету.

18 Основні завдання і функції

До основних завдань факультету належать:
•  організація, координація навчально-методичної, наукової, виховної та

організаційної роботи зі студентами денного та заочного відділень;
•  розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення навчально-методичного та 

наукового забезпечення навчання студентів;
• контроль за ходом та якістю навчальної, методичної та виховної діяльності 

кафедр, підпорядкованих факультету;
• організація і контроль наукових досліджень, які проводяться науково- 

педагогічними працівниками кафедр;
• розроблення перспективних і поточних планів діяльності, навчальних і робочих 

навчальних планів підготовки фахівців ліцензованих напрямків підготовки та 
спеціальностей;

• контроль за виконанням навчальних планів і програм;
•  підбір і комплектування штатів професорсько-викладацького складу, наукового та 

навчально-допоміжного персоналу із залученням до цієї роботи завідувачів кафедр;
•  здійснення заходів поліпшення якості підготовки фахівців ліцензованих напрямків 

і спеціальностей;
•  керівництво складанням розкладів навчальних занять, заліково-екзаменаційних 

сесій, контроль за ходом і якістю їх виконання;



• організація обліку успішності та відвідування навчальних занять студентами, 
аналіз результатів навчальної діяльності, вжиття заходів для поліпшення навчання і 
виховання студентів, зміцнення навчальної дисципліни;

• організація діяльності студентських груп і курсів з метою досягнення високих 
результатів у навчально-виховній та навчально-науковій діяльності;

•  затвердження наслідків навчальної роботи студентів при допущенні їх до 
складання семестрових чи державних екзаменів та захисту дипломних робіт; внесення

. пропозицій про переведення студентів на наступний курс, відрахування або поновлення 
, про надання академічних відпусток та дозволу на індивідуальний графік навчання;

• внесення до ректорату пропозицій щодо складу ДЕК і забезпечення нормальних 
умов для їх роботи;

• загальне керівництво всіма видами практик, організації участі студентів у 
громадських і внутрішньо-університетських роботах;

• загальне керівництво підготовкою навчальних підручників і посібників, інших 
навчально-методичних матеріалів;

• організація роботи з професійної орієнтації та залучення молоді до навчання в 
університеті та на курси до вузівської підготовки;

• організація роботи з працевлаштування випускників та творчих зв’язків з ними;
•  контроль за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедр;
• співробітництво з одно профільними факультетами інших ВНЗ України та 

зарубіжних ВНЗ у навчальній та науково-методичній роботі.

III Структура факультету

Структура факультету визначається контингентом студентів та обсягом 
навчальної, методичної та наукової роботи, що проводиться на факультеті.

До складу факультету входять: деканат, кафедри, структурні підрозділи, що 
забезпечують організацію навчально-виховної та методичної роботи, державні 
екзаменаційні комісії, студентські групи тощо.

У складі факультету можуть створюватися інші підрозділи: міжкафедральні 
лабораторії, інформаційні центри та ін.

Відповідальність за роботу факультету несе декан одноосібно та через 
відповідальність заступників, працівників деканату, керівників структурних підрозділів, 
підпорядкованих факультетові.

При цьому відповідальність кожного працівника індивідуальна, залежно від 
покладених на нього посадових обов’язків, і визначається посадовими інструкціями.

Права факультету реалізуються через права його декана.

IV Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі факультет взаємодіє з:
• з підпорядкованими кафедрами -  з питань організації і контролю за всіма 

напрямками діяльності;
•  з іншими факультетами -  з питань вивчення та обміну досвідом, здійснення між 

факультетських наукових досліджень, спільних виховних, навчальних та культурно- 
масових заходів;

•  з адміністративно-господарськими підрозділами університету з метою 
забезпечення необхідних умов для здійснення своєї діяльності;

•  з бібліотекою, іншими службами у зв’язку з виконанйям покладених на факультет 
функцій.

Із вказаними підрозділами факультет веде співпрацю, обмінюється передбаченою 
регламентом університету інформацією.



IV Посадові інструкції 

Декан факультету вищої освіти 

І Загальні положення

Декан факультету вищої освіти призначається на посаду наказом ректора 
університету для вирішення завдань і функцій, які покладено на факультет.

Підпорядкування -  безпосередньо ректору університету.

II Обов’язки:

•  контроль за якістю організації навчально-виховного процесу;
•  організація і контроль за станом створення та якістю навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення навчання;
• керівництво і контроль за ходом та якістю підготовки фахівців ліцензованих 

спеціальностей;
•  підбір і комплектування штатів факультету та організація підвищення їх 

майстерності, кваліфікації;
• організація, керівництво і контроль навчальної, наукової та виховної роботи зі 

студентами;
• установлення можливості індивідуальних графіків навчання та їх затвердження;
• здійснення в установленому порядку пере заліків дисциплін при переведенні, 

поновленні студентів, визначення академічної різниці, встановлення термінів її
ліквідації;

• організація та координування роботи факультету з питань ліцензування та
акредитації;

•  організація роботи ДЕК із усіх спеціальностей;
•  загальне керівництво практичним навчанням;
•  загальне керівництво комплектуванням бібліотечного фонду навчальною, 

науковою, допоміжною літературою та періодичними виданнями, необхідними для 
якісної підготовки фахівців ліцензованих спеціальностей;

•  організація профорієнтаційної роботи кафедрами факультету, відповідно до 
плану роботи ФВО;

• аналіз стану навчально-виховного процесу та вживання заходів для підвищення 
якості навчання і зміцнення навчальної дисципліни.

III Права:

•  вносити пропозиції ректорові університету щодо вдосконалення навчально- 
виховного і навчально-дослідного процесів, навчальних планів і програм підготовки 
фахівців;

•  затверджувати рішення ради факультету і постійно діючих при факультеті 
комісій;

•  здійснювати контроль за всіма видами навчальної роботи зі студентами 
факультету;

•  установлювати можливість навчального процесу для окремих студентів за 
індивідуальним графіком навчання;

•  дозволяти за наявності поважних причин перездачу в період екзаменаційної сесії 
заборгованості з навчальної дисципліни тому самому екзаменаторові;

•  здійснювати в установленому порядку перезалік дисциплін при переведенні 
студентів на основі академічної довідки;

•  організовувати наради з питань роботи факультету та його структурних 
підрозділів;



•  подавати матеріали на заохочення і стягнення, передбачені правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, на студентів, викладачів та співробітників 
факультету;

•  вимагати від студентів, викладачів і співробітників виконання трудової і 
навчальної дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку університету;

•  брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління, на яких 
розглядаються питання діяльності факультету.

IV Відповідальність

Декан факультету ВО несе персональну відповідальність за:
•  за роботу факультету в цілому;
• за стан навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної роботи на 

факультеті;
• за стан трудової дисципліни;
•  за правильний підбір, розстановку, використання і підготовку керівних та науково- 

педагогічних кадрів;
• за високу якість підготовки випускників факультету у межах, передбачених 

діючим законодавством;
• за виконання своїх обов’язків і використання наданих прав.

Заступник декана 
Факультету вищої освіти

І Загальні положення

Заступник декана факультету вищої освіти з навчально-методичної, виховної та 
профорієнтаційної роботи призначається на допомогу деканові для успішного 
виконання функцій і завдань, які покладено на факультет вищої освіти з питань 
організації, координації та контролю за станом і якістю навчально-методичного та 
виховного процесу, поза аудиторної та профорієнтаційної роботи.

Заступник декана призначається наказом ректора університету на подання 
декана факультету з числа осіб, які мають учений ступінь або вчене звання.

Підпорядкування -  деканові факультету вищої освіти.

II Обов’язки:

•  заміщує і виконує обов’язки декана за його відсутності;
•  надає допомогу деканові з усіх напрямків діяльності факультету;
•  керує за дорученням декана окремими ділянками навчальної і методичної роботи 

на факультеті;
•  забезпечує організацію навчально-виховного процесу та наявність навчально- 

методичного забезпечення в університеті згідно з чинними нормативними та 
інструктивно-методичними документами;

•  забезпечує виконання правил внутрішнього розпорядку на факультеті;
•  бере участь у складанні перспективних і різних поточних планів роботи 

факультету, робочих навчальних планів, підбирає старост академічних груп і керує їх 
роботою;

•  впроваджує та координує систему студентського самоврядування;
•  розробляє графіки навчальної роботи студентів і контролює їх виконання;
•  контролює відвідування занять, успішність і ліквідацію академзаборгованості 

студентів;
•  готує проекти розпоряджень про переведення студентів з курсу на курс;



•  оформлює документи на відрахування студентів з університету за академічну 
заборгованість і невідвідування занять;

•  бере участь у підготовці екзаменаційних сесій і контролює проведення іспитів та 
заліків;

•  бере участь в організації роботи ДЕК;
•  складає звіти про результати сесій та аналізує їх;
•  розглядає і візує заяви студентів на дозвіл працювати в період навчання;
•  організує роботу з підготовки документів для випускного курсу (дипломи, довідки 

тощо);
• контролює оперативність виконання підрозділами факультету наказів та 

розпоряджень ректора і декана з питань навчання, виховання, проведення культурно- 
масових заходів, залучення студентів до господарських робіт;

• постійно аналізує навчальний процес, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
навчальної і методичної роботи на факультеті;

• складає звіт про роботу факультету за навчальний рік;
•  контролює вирішення питань соціального захисту студентів;
•  координує роботу факультету з питань профорієнтаційної роботи.

НІ Права

Заступник декана факультету вищої освіти з навчально-методичної, виховної та 
профорієнтаційної роботи має право:

•  вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, 
методичної та поза аудиторської роботи;

•  вносити пропозиції щодо заохочення та стягнення з студентів, викладачів та 
співробітників факультету;

• вносити пропозиції щодо індивідуальних графіків навчання студентів;
•  вимагати письмового пояснення від студентів - порушників правил внутрішнього 

розпорядку університету;
•  повідомляти батьків студентів про їх навчання і поведінку;
•  брати участь у роботі ради факультету;
•  вносити пропозиції декану щодо вдосконалення всіх напрямків роботи 

факультету;
•  відвідувати всі види навчальних занять, іспити, заліки, які проводяться на 

факультеті;
•  контролювати всі види навчально-методичної та виховної роботи, повноту і якість 

створення і використання НМКД;
•  контролює якість і результати навчального процесу, організовує проведення 

проміжного і семестрового контролю, забезпечує ведення навчальних документів у 
відповідності з вимогами та своєчасність звітів про результати навчання та державної 
атестації;

•  вимагати від студентів, викладачів і співробітників дотримання правил 
внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни і правил техніки безпеки.

IV Відповідальність

Заступник декана факультету вищої освіти з навчально-методичної,
виховної та профорієнтаційної роботи несе персональну відповідальність за:
•  виконання покладених на нього функціональних обов’язків;
• використання наданих прав для вдосконалення роботи факультету;
« стан та якість навчально-виховної та позааудиторної роботи;
•  стан та якість методичної роботи та впровадження в навчальний процес новітніх 

педагогічних технологій;



• своєчасність та якість проведення контрольних заходів, їх аналіз та підготовку до 
заходів;
•  дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
•  за збереження і правильне використання майна, переданого у використання 

деканату.


