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науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які проводять 

освітню діяльність і наукові дослідження; 

1.3. Факультет  та інститут створюється, реорганізується та 

ліквідується за рішенням Вченої ради університету та вводиться в дію 

наказом ректора. 

1.4. Робота факультету та інституту здійснюється відповідно до 

щорічного  плану, який охоплює всі напрями діяльності згідно зі Стратегією 

розвитку Університету. План роботи факультету, інституту затверджується 

Вченою радою факультету, інституту. 

Факультет та інститут приймає до виконання всі накази та 

розпорядження по університету, рішення Вченої ради та Науково-методичної 

ради Університету в частині, що його стосується.  

1.5. Керівництво факультетом здійснює декан, а  інститутом – 

директор, який обирається на посаду Вченою радою Університету терміном  

на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу 

факультету,інституту та не може перебувати на цій посаді більш як два 

строки. Декан факультету, директор інституту повинен мати науковий 

ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету,інституту.  

Ректор університету укладає з деканом, директором  контракт. 

1.6. Декан, директор здійснює свої повноваження на постійній основі. 

Повноваження декана факультету та директора інституту визначаються цим 

Положенням та посадовою інструкцією.  

Декан, директор може делегувати частину своїх повноважень науково-

педагогічним працівникам, які штатно працюють на кафедрах факультету, 

інституту та діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом.Призначення оформлюється розпорядженням по 

факультету та інституту. 

У разі відсутності декана факультету (директора інституту) його 

функції виконує один із науково-педагогічних працівників факультету та  

інституту, що призначається наказом ректора Університету. 
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1.7. Декан, директор видає розпорядження, що стосуються діяльності 

факультету та інституту. Розпорядження декана, директора є обов’язковими 

для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету та інституту 

і можуть бути скасовані ректором Університету.  

 

2. Мета та завдання факультету та інституту 

2.1. Метою діяльності факультету та інституту є створення освітнього 

середовища та забезпечення умов, необхідних для отримання здобувачами 

якісної вищої освіти, підготовки фахівців вищої кваліфікації на підґрунті 

сучасного рівня знань і наукових досягнень, а також виховання 

професіоналів, спроможних успішно працювати в сучасному конкурентному 

середовищі в Україні або за кордоном. 

2.2. Основними напрямами діяльності факультету та інституту є: 

освітній, організаційно-методичний, науковий, науково-технічний та 

виховний.  

2.3. Основні завдання факультету та інституту: 

1)  провадження освітнього процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти та відповідних нормативних документів; 

2)  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості), здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм. 

3)  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною 

освітньою програмою; 

4) забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти.  

5) моніторинг вивчення регіонального ринку праці освітніх послуг за 

спеціальностями факультету, інституту та розробка пропозицій щодо 

оптимізації ступеневих освітніх програм; 
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6) забезпечення публічності інформації про діяльність факультету та 

інституту;  

7) координація створення та удосконалення навчально-методичного 

контенту для якісної підготовки здобувачів вищої освіти;  

8) розробка пропозицій щодо оптимізації структури факультету, 

інституту  в цілому та його структурних підрозділів; 

9) контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками  

ліцензійних  вимог щодо впровадження освітньої діяльності 

10) координація роботи кафедр щодо підготовки фахівців вищої 

кваліфікації за спеціальностями факультету та інституту; 

11) встановлення професійних зв’язків з іншими вищими навчальними 

закладами, науково-дослідними інститутами, галузевими організаціями, 

підприємствами, установами незалежно від форм власності, у тому числі 

іноземними; 

12) організація профорієнтаційної роботи щодо залучення осіб на 

навчання за спеціальностями та освітніми програмами кафедр факультету та 

інституту; 

13) організація систематичного зв’язку з випускниками факультету та 

інституту, залучення до участі в Асоціації випускників університету; 

14) провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності 

учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації 

і використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

15) організація та створення умов для проведення науково-дослідних 

робіт за профілями кафедр на основі бюджетного, госпдоговірного та 

грантового фінансування; 

16) вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем 

кафедр факультету, інституту та використання його в освітньому процесі; 

17) забезпечення умов для функціонування системи виховної роботи на 

факультеті,  інституті  та в гуртожитках; 
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18) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, розвиток здібностей і талантів, 

вміння критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

19) організація роботи кураторів ECTS; 

20) здійснення підтримки зв’язків з органами студентського 

самоврядування.  

2. Структура факультету та інституту 

3.1. До структури факультету та інституту можуть входити робочі та 

дорадчі органи: деканат, директорат; кафедри; лабораторії; наукові і 

навчальні центри; вчена рада та інші структурні підрозділи, що беруть участь 

у підготовці фахівців та проведенні наукових досліджень.  

3.2. Рішення про внесення змін до структури факультету та інституту, 

які пов’язані зі створенням або ліквідацією кафедр та інших підрозділів 

факультету, інституту, зміною профілю підготовки фахівців, ухвалює Вчена 

рада університету і затверджуються наказом ректора. 

3.3. На факультеті та інституті для вирішення поточних питань наказом 

ректора створюється робочий орган – деканат, директорат, який здійснює 

свою діяльність згідно з нормативними документами, що визначають роботу 

факультету, інституту. 

3.4. Деканаточолює декан факультету, директорат - директор інституту, 

який організовує роботу за основними напрямами  діяльності, контролює 

дотримання на кафедрах і в структурних підрозділах факультету, інституту 

правил з техніки безпеки під час проведення навчальних занять, науково-

дослідної та виховної роботи і забезпечує дотримання порядку відповідно до 

правил внутрішнього розпорядку Університету.  

3.5. Деканат, директорат  взаємодіє та регулює свої відносини з іншими 

підрозділами факультету, інституту та Університету згідно з організаційно-

розпорядчими, нормативними документами та Статутом Університету. 
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3.6. Функціональні обов’язки декана, директора та інших 

співробітників деканату, директорату визначаються їх посадовими 

інструкціями. 

3.7. У своїй діяльності деканат, директорат керується Конституцією 

України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», нормативними документами Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; наказами, 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України; іншими 

законодавчими і нормативно-правовими актами з питань освіти; Статутом 

Університету, Колективним договором Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, наказами, 

розпорядженнями ректора, що регулюють освітню діяльність. 

3.8. Кафедра – основний структурний підрозділ факультету та 

інституту, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною 

спеціальністю, до складу якого входить не менше п’яти науково-

педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не 

менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. 

Діяльність кафедри регламентована Положенням про кафедру. 

3.9. Лабораторії, наукові і навчальні центри, що забезпечують практичну 

підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові 

дослідження, діють на основі затверджених Вченою радою університету 

Положень та згідно з наказом ректора. 

3.10.Колегіальним дорадчим органом управління факультету та 

інституту є вчена рада факультету, інституту, склад якої формується 

відповідно до Статуту Університету, Положення про вчену раду факультету 

та  інституту  й затверджується наказом ректора Університету. Як правило, 

вчену раду факультету, інституту очолює її голова – декан, директор 

факультету, інституту. 
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4. Органи громадського та студентського самоврядування факультету та 

інституту 

 

4.1. Органом громадського самоврядування є збори трудового 

колективу факультету та інституту, що скликаються не рідше одного разу на 

рік за спільним рішенням деканату і профбюро факультету,інституту. За 

ініціативою не менше третини членів трудового колективу факультету, 

інституту може бути скликане позачергове засідання.   

4.2. На зборах трудового колективу факультету, інституту повинні бути 

представлені всі категорії працівників факультету, інституту та виборні 

представники з числа осіб, які навчаються на факультеті та інституті. При 

цьому не менше 75 відсотків загальної кількості учасників зборів повинні 

складати науково-педагогічні працівники факультету, інституту і не менше 

15 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти. Збори 

вважаються легітимними, якщо в їх роботі бере участь більше половини 

членів трудового колективу факультету, інституту. Рішення зборів 

приймаються більшістю голосів присутніх. 

4.3. Збори трудового колективу факультету та інституту: 

1) дають оцінку діяльності декана факультету, директора інституту та 

працівників деканату, директорату, керівників інших структурних 

підрозділів, завідувачів кафедр, які входять до складу факультету, інституту; 

2) затверджують річний звіт декана факультету, директора інституту 

про діяльність факультету,інституту;  

3) обговорюють та рекомендують кандидатури на посаду декана 

факультету , директора інституту, завідувачів кафедр; 

4) вносять пропозиції Вченій раді університету щодо обрання на посаду 

та звільнення з посади декана факультету, директора інституту, завідувача 

кафедри; 

5) обирають виборних представників до вченої ради факультету та 

інституту; 

6) висувають кандидатів до Вченої ради Університету; 
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7) обирають делегатів Конференції трудового колективу Університету; 

8) вирішують інші питання щодо діяльності факультету та інституту, 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.4. На факультеті, в інституті створюється орган самоврядування 

здобувачів вищої освіти, що здійснює свої повноваження відповідно до 

чинного законодавства, Статуту Університету та Положення про студентське 

самоврядування Університету. Самоврядування здобувачів вищої освіти 

здійснюється на рівні академічної групи, курсу, факультету,інституту, 

Університету. 

4.5. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів 

вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти. 

4.6. Студентське самоврядування об’єднує всіх здобувачів вищої освіти, 

які навчаються на факультеті, в інституті, мають рівні права та можуть 

обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування Університету. 

4.7.Студентське самоврядування факультету, інституту вносить 

пропозиції щодо вдосконалення змісту освітніх програм та організації 

освітнього процесу. 

4.8.Студентське самоврядування факультету, інституту забезпечує захист 

прав та інтересів здобувачів освіти та їх участь в управлінні закладом вищої 

освіти. Студентське самоврядування здійснюється здобувачами вищої освіти 

безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються 

шляхом прямого таємного голосування здобувачів вищої освіти факультету 

та інституту . 

 

5. Контроль за діяльністю факультету та інституту 

5.1. Контроль за діяльністю факультету та інституту здійснює ректор і 

перший проректор Університету.  
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5.2. Контроль за діяльністю факультету, інституту та перевірка певних 

видів роботи може здійснюватися іншими посадовими особами та 

структурними підрозділами Університету, за рішенням ректора або 

проректорів Університету. 

 

6. Господарська діяльність факультету та інституту 

6.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким 

користується факультет та інститут, належать Університету на праві 

оперативного управління. Територія факультету та інституту є частиною 

території Університету.  

6.2. Фінансування факультету та інституту здійснюється за рахунок: 

1) коштів загального фонду державного бюджету відповідно до 

зведеного кошторису Університету;  

2) коштів спеціального фонду державного бюджету, зокрема 

одержаних від надання платних послуг; 

3) добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 

4) коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт, послуг, 

інших робіт за замовленням юридичних і фізичних осіб за участю 

працівників факультету та інституту;  

5) інших джерел, що не суперечать Статуту Університету.  

 

7. Реорганізація та ліквідація факультету та інституту 

7.1. Припинення діяльності факультету та інституту здійснюється 

шляхом його ліквідації або реорганізації. Факультет та інститут 

реорганізується або ліквідується за рішенням Вченої ради університету, 

затвердженим наказом ректора Університету . 

7.2. Під час реорганізації факультету та інституту документи, які 

знаходяться на факультеті, в інституті, передаються на зберігання 

правонаступнику; під час ліквідації –до архіву Університету. 
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