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1. Загальні положення 

1.1. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним 

підрозділом університету (інституту), що об'єднує споріднені за напрямком діяльності кафедри 

і лабораторії, здійснює: підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів 

за одним або декількома спорідненими напрямами підготовки (спеціальностями); 

перепідготовку осіб з вищою освітою з виданням диплому за другою спеціальністю; 

підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників відповідної галузі 

народного господарства та освіти; керівництво науково-дослідною роботою кафедр тощо. 

1.2. Факультет має власну назву, символіку, печатку та закріплені за ним ректором 

університету приміщення, майно тощо. 

1.3.  Факультет університету створюється рішенням Вченої ради університету за умови, 

якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 

200 студентів денної форми навчання. 

1.4. Основними завданнями факультету є: створення здорових і безпечних умов для 

діяльності його структурних підрозділів; представлення інтересів колективу в органах 

управління університету та інших організаціях; координація діяльності усіх підрозділів 

факультету. 

1.5. У відповідності з напрямами підготовки фахівців наказом ректора факультету 

підпорядковуються ряд випускових кафедр, а також суспільно-політичні, загальнонаукові та 

загально-інженерні кафедри, які за змістом своєї роботи наближені до профілю факультету. 

1.6. Керівництво роботою факультету здійснює декан факультету, який обирається на 

конкурсній основі вченою радою факультету з числа науково-педагогічних працівників 

факультету, які мають, як правило, вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь, і 

рекомендується на цю посаду ректору. Призначення здійснюється наказом по університету 

строком до п’яти років на контрактних умовах. Декан факультету виконує свої повноваження 

на постійній основі. 

1.7. На допомогу декану факультету при наявності 500 студентів денної форми 

навчання встановлюється штатна посада заступника декана, а при наявності більше 1000 

студентів - друга посада заступника декана. 

На заочних факультетах посада заступника декана встановлюється при наявності 1250 

студентів і другого заступника - при наявності 2500 студентів. 

Заступники декана призначаються ректором університету за пропозиціями вченої ради 

факультету. 

1.8. Декан, його заступники та всі штатні співробітники в цілому утворюють 

адміністративно-управлінський робочий орган - деканат відповідного факультету, який, за 

Статутом МДУ, є основним структурним підрозділом університету. 

1.9. Для розгляду основних питань діяльності факультету під головуванням декана 

організується дорадчий орган - Рада факультету, яка діє на основі Статуту університету та 

відповідного Положення. 

1.10. Робота деканату щодо підпорядкованих факультету кафедр з підготовки науково-

педагогічних кадрів, навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботи серед 

студентів здійснюється у відповідності з перспективним планом та планом роботи на поточний 

рік, який охоплює організаційну, аналітичну, адміністративно-управлінську та контролюючу 

функції. 

1.11. Деканат веде документацію, яка відображає планування, зміст, організацію та 

контроль навчально-виховного процесу і наукової діяльності, а саме: перспективний план 



роботи факультету; план роботи факультету на поточний рік; навчально-методичні комплекси 

спеціальностей факультету, до кожного з яких входять: ОПП; ОКХ; навчальний план 

спеціальності; навчально-методичні комплекси всіх соціально-гуманітарних, природничо-

наукових, професійно-орієнтованих, професійних та вибіркових дисциплін; ККР; ККЗ; робочі 

навчальні плани на кожен рік; графіки самостійної роботи студентів; навчальні картки 

студентів; алфавітна книга студентів та магістрів, які навчаються за кошти державного 

бюджету; алфавітна книга студентів та магістрів, які навчаються за кошти юридичних та 

фізичних осіб; копії наказів та розпоряджень, плани заходів, рішення Вченої ради та ректорату 

університету; накази, інструктивні листи МОН України; план роботи, протоколи засідань та 

інші документи Ради факультету; розпорядження по деканату; листування деканату; звіти голів 

ДЕК; річні звіти деканату; плани роботи кафедр; матеріали атестації (рейтингу) студентів та 

екзаменаційних сесій; журнал руху студентів; плани заходів кафедр, журнали обліку роботи 

академгруп; журнали обліку підсумкових семестрових контролів; книга відомостей про відвіду-

вання занять студентами, у т.ч. зведений облік; медичні довідки, які подаються студентами; 

книги реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей по академічних групах; плани видання 

навчально-методичної літератури; звіти кафедр з навчальної, науково-методичної, науково-

дослідної та виховної роботи; матеріали з прийому студентів на 1-й курс; матеріали з розподілу 

випускників за кожний рік; матеріали стипендіальної комісії; матеріали по студентському 

гуртожитку; копії характеристик на студентів випускного курсу; матеріали стажування та 

зворотного зв'язку з випускниками; плани інформаційного розвитку кафедр та факультету; 

матеріали про роботу кураторів академічних груп; описи справ, які здані до архіву 

університету, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

інструкції проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, охорони праці. 

 

2. Посадові обов'язки працівників деканату 

 

2.1. Декан факультету 

Обов'язком декана є безпосереднє керівництво адміністративно-управлінським органом 

факультету - деканатом і структурними підрозділами (кафедрами, лабораторіями, кабінетами) з 

організації і удосконалення навчальної, науково-дослідної, науково-методичної та виховної 

роботи, профорієнтаційної довузівської підготовки, наукових досліджень за профілем 

факультету, підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також 

керівництво іншими видами робіт, що відносяться до його компетенції, контроль за виконанням 

наказів і розпоряджень адміністрації університету, організація роботи з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці. 

Посадові обов'язки: забезпечує прийом студентів на спеціальності факультету у 

відповідності до ліцензованого обсягу прийому; безпосередньо керує навчальною, науково-

методичною, науково-дослідною та виховною роботою на факультеті; працює над удосконален-

ням змісту освіти за спеціальностями факультету з орієнтацією на інтеграційні процеси в 

Європейський освітянський простір; здійснює перспективне та поточне планування роботи 

факультету; керує складанням семестрових розкладів навчальних занять; організує і контролює 

навчання студентів у суворій відповідності до навчальних планів і програм, у тому числі 

самостійну роботу студентів; здійснює контроль за керівництвом всіх видів практики студентів 

та оформленням договорів з підприємствами на проходження практики студентами факультету; 

організує і контролює хід поточного семестрового контролю студентів, аналізує їх результати, 

захист дипломних проектів та науково-дослідних робіт магістрів; за результатами екзамена-

ційних сесій та у відповідності до чинних нормативних актів переводить студентів з курсу на 

курс, здійснює допуск студентів до здачі державних іспитів та до захисту дипломних проектів 

(робіт); у відповідності з чинним положенням призначає стипендії студентам факультету, 

робить подання до Вченої ради університету про призначення іменних стипендій; розвиває 

форми самоуправління серед студентів, підтримує зв'язки з громадськими організаціями; керує 

підготовкою магістрів, і роботою з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу факультету; дає пропозиції ректору університету на укладання контрактів з 

професорсько-викладацьким персоналом як з підпорядкованих йому кафедр, так і з 

викладачами інших кафедр, які забезпечують навчальний процес на цьому факультеті; здійснює 

загальне керівництво методичним забезпеченням навчального процесу; організує і проводить 



міжкафедральні збори, наукові і науково-методичні конференції; керує формуванням штатного 

складу завідувачів кафедрами, викладачів та навчально-допоміжного персоналу; контролює 

навчальне навантаження викладацького складу і якість його виконання; здійснює загальне 

керівництво науковою роботою студентів, яка проводиться на кафедрах; організує зв'язок з 

фахівцями, які закінчили навчання в університеті, вивчає і аналізує їх практичну діяльність і 

розробляє заходи щодо поліпшення підготовки фахівців; впроваджує заходи з профорієнтацій-

ної роботи на спеціальності факультету; керує навчально-науково-виробничим комплексом за 

напрямами підготовки фахівців факультету у справі профорієнтації, підготовки фахівців за 

інтегрованими планами, цільової підготовки фахівців за замовленнями підприємств, організацій 

та установ, їх працевлаштування; забезпечує створення здорових і безпечних умов під час 

навчального процесу, організовує проведення інструктажів з БЖД та охорони праці; керує 

розробленням інструкцій з охорони праці та інструкцій з техніки безпеки; видає розпорядження 

по факультету. 

Декан факультету може бути присутнім на державних іспитах, є членом приймальної 

комісії університету і комісії з розподілу молодих фахівців. 

Повинен знати: постанови та рішення КМ, МОН України, які визначають напрямки 

підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства країни, Положення про 

організацію навчального процесу у вищій школі, закони України "Про освіту", "Про вищу 

освіту" та "Про охорону праці", "Положення про вищі навчальні заклади України", педагогіку і 

психологію, основи управління у вищій школі, основи трудового права, нормативно-правові 

акти з охорони праці та техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки, діловодство. 

Кваліфікаційні вимоги: як правило, наукове звання професора, ступінь доктора наук, 

вища (базова) університетська освіта, стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі не 

менше 15 років. 

 

2.2. Заступник декана факультету з навчальної роботи 

Посадові обов'язки: у разі відсутності декана факультету виконує його обов'язки; 

періодично при зміні галузевих стандартів вищої освіти, акредитації (ліцензуванні) щорічно 

складає робочі навчальні плани з напрямів підготовки та спеціальностей факультету, робить ви-

тяги з них для кожної кафедри, що забезпечує навчальний процес на факультеті; є 

координатором ЕСТS на факультеті; контролює правильність розрахунків навчального 

навантаження кафедр з дисциплін факультету; аналізує стан навчальної, науково-методичної 

роботи на факультеті; бере участь у складанні семестрових розкладів навчальних занять, 

формує склади академічних груп; організує і контролює навчання студентів у суворій 

відповідності до навчальних планів і програм, у тому числі самостійну роботу студентів; 

здійснює контроль за керівництвом всіх видів практики студентів; організує і контролює хід 

поточного і семестрового контролів студентів, захист дипломних проектів та робіт 

випускниками, аналізує їх результати; за результатами екзаменаційних сесій та у відповідності 

з чинними положеннями; подає декану проекти наказів на переведення студентів з курсу на 

курс та допуск студентів до здачі державних іспитів, захисту дипломних проектів (робіт); бере 

участь у роботі комісії з призначення стипендії студентам факультету, вносить пропозиції щодо 

призначення іменних стипендій; аналізує стан підготовки магістрів та роботу з підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету; дає пропозиції декану на 

укладання контрактів з професорсько-викладацьким персоналом як з підпорядкованих деканату 

кафедр, так і з викладачами інших кафедр, які забезпечують навчальний процес на факультеті; 

аналізує стан методичного забезпечення навчального процесу з напрямів підготовки 

спеціальностей факультету; організує міжкафедральні збори, наукові і науково-методичні 

конференції; контролює керівництво науковою роботою студентів, яка проводиться на 

кафедрах; організує зв'язок з фахівцями, які закінчили навчання в університеті, вивчає якість їх 

практичної роботи і розробляє заходи з поліпшення підготовки спеціалістів; впроваджує заходи 

з профорієнтаційної роботи зі спеціальностей факультету, підтримує тісні контакти з членами 

навчально-науково-виробничого комплексу факультету щодо профорієнтації, підготовки 

спеціалістів за інтегрованими планами, цільової підготовки фахівців за замовленнями під-

приємств, організацій та установ, їх працевлаштування. Готує річний звіт факультету з 

навчальної та науково-методичної роботи. Відповідальний за діловодство на факультеті. 



Повинен знати: постанови та рішення КМ, МОН України, які визначають напрямки 

підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства країни, педагогіку і 

психологію, основи управління у вищій школі, закони України "Про освіту" та "Про вищу 

освіту", "Положення про вищі навчальні заклади України", основи трудового права, правила та 

норми з охорони праці та техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки, діловодство. 

Кваліфікаційні вимоги: як правило, вчене звання доцента (професора), вчений ступінь 

кандидата наук, стаж роботи у вищій школі не менше 10 років (кандидатури пропонуються з 

числа резерву на керівні посади університету). 

2.3. Заступник декана з виховної роботи 

Посадові обов'язки: приймає участь у роботі комісії з призначення стипендії студентам 

факультету, вносить пропозиції щодо призначення іменних стипендій; дає пропозиції декану на 

укладання контрактів з професорсько-викладацьким персоналом як з підпорядкованих деканату 

кафедр, так і з викладачами інших кафедр, які забезпечують навчальний процес на факультеті, 

впроваджує заходи з профорієнтаційної роботи на факультеті, підтримує тісні контакти з чле-

нами навчально-науково-виробничого комплексу факультету у справі профорієнтації, дає 

пропозиції декану на призначення старост академічних груп, організує і керує старостатом 

факультету; організує проведення суспільно-масових заходів на факультеті та забезпечує участь 

у них професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників; здійснює організаційні 

заходи щодо роботи студентського самоврядування, студентських комітетів та студентських 

громадських організацій; організовує і контролює виховну роботу серед студентів на 

факультеті і, зокрема, у студентських гуртожитках; керує призначенням кураторів академічних 

груп і контролює їх діяльність; організує і контролює поселення студентів у студентських гур-

тожитках; дає пропозиції декану факультету щодо притягнення до відповідальності порушників 

дисципліни; організує і контролює проведення річних та поточних медичних оглядів. 

Відповідальний за стан культурно - та спортивно-масової роботи на факультеті. Готує 

звіт факультету з виховної роботи. 

Повинен знати: постанови та рішення КМ, МОН України, які визначають напрямки 

підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства країни, педагогіку і 

психологію, основи управління у вищій школі, закони України "Про освіту" та "Про вищу 

освіту", "Положення про вищі навчальні заклади України", правила внутрішнього розпорядку, 

основи трудового права, етику та естетику. 

Кваліфікаційні вимоги: як правило вчене звання доцента (професора), кандидата наук, 

стаж роботи у вищій школі не менше 10 років (кандидатури пропонуються з числа резерву на 

керівні посади університету). 

 

2.4. Секретар-друкарка факультету 

Посадові обов'язки: веде діловодство на факультеті у відповідності до переліку 

документів, які визначені Положенням про факультет; здійснює виписку вкладишів до 

дипломів фахівців; формує інформацію для виготовлення студентських квитків та дипломів 

фахівців; друкує проекти наказів та розпоряджень по факультету, екзаменаційні та залікові 

відомості, списки академічних груп, розклади занять тощо; веде навчальні картки студентів; у 

відповідних журналах веде облік поточної успішності студентів і відвідування студентами 

навчальних занять, інформує декана (заступника декана з навчальної роботи) про стан 

навчальної дисципліни студентів за тиждень; готує поточну документацію та документацію з 

розподілу студентів за місцями роботи; веде облік руху студентів. 

Повинен знати: діловодство, друкарську справу у т.ч. на персональному комп'ютері, 

культуру поводження. 

Кваліфікаційні вимоги: середня освіта (вища освіта), курси друкарки (оператора ЕОМ). 

 

2.5. Методист факультету 

Посадові обов'язки: разом із заступником декана з навчальної роботи складає робочі 

навчальні плани спеціальностей факультету, семестрові розклади навчальних занять, графіки 

самостійної роботи студентів; контролює їх виконання студентами, веде облік відвідування 

студентами навчальних занять і інформує декана (заступника декана з навчальної роботи) про 

порушників навчальної дисципліни. Веде у відповідних журналах облік виконання студентами 

домашніх завдань, підсумків екзаменаційних сесій, готує документи на виклик студентів на 



установчі та екзаменаційні сесії, готує проекти наказів на допуск студентів до екзаменаційних 

сесій, державних іспитів, переддипломної практики, дипломного проектування та захисту 

дипломних проектів (робіт). Контролює своєчасність перевірки викладачами домашніх завдань 

студентів. Відповідає за роботу по переводах та поновленнях студентів. 

Повинен знати: постанови та рішення КМ, МОН України, які визначають напрямки 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства країни без відриву 

від виробництва, педагогіку і психологію, закони України "Про освіту" та "Про вищу освіту", 

"Положення про вищі навчальні заклади України", основи трудового права, основи методики 

викладання у вищій школі, етику та естетику. 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у вищій школі не менше 5 років, 

навички роботи на ЕОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


