2 Основні напрями діяльності факультету
Основні напрями діяльності факультету:
– підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання з одного або
декількох освітніх рівнів відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців з вищою освітою;
– організація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,
підвищення кваліфікації викладацького складу факультету;
– організація акредитації та ліцензування спеціальностей, які входять до
факультету;
– організація навчально-методичної роботи згідно з положенням про
організацію освітнього процесу в ДВНЗ УДХТУ;
– співробітництво з підприємствами, організаціями, установами,
освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців за
спеціальностями факультету;
– наукова і науково-технічна діяльність;
– організація профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та підготовки їх
до вступу в університет;
– здійснення творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої
діяльності студентів та співробітників факультету;
– міжнародна діяльність у галузі підготовки фахівців з вищою освітою та
наукового співробітництва.
3 Права і повноваження факультету
Факультет має право:
у навчальній діяльності:
– брати участь у формуванні кадрового складу і штатних розкладів у
межах затверджених фондів і нормативів;
– організовувати навчальну, наукову і виховну роботу зі студентами;
– організовувати розробку навчальних планів спеціальностей, робочих
навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін; здійснювати
контроль виконання робочих навчальних планів за спеціальностями
факультету;
– формувати розклади занять спільно з диспетчерською університету;
– надавати пропозиції університетській стипендіальній комісії щодо
призначення студентам стипендій та представлення студентів за успіхи у
навчанні, науковій роботі, громадському житті факультету, спортивні
результати, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та
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(або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації
університету щодо накладання стягнень чи відрахування студентів факультету;
– надавати пропозиції щодо представлення викладачів та співробітників
до морального та (або) матеріального заохочення, вносити пропозиції
адміністрації університету щодо накладання стягнень на працівників
факультету;
– визначати бази для проведення практик, здійснювати організацію та
контроль за проведенням навчальних і виробничих практик;
– сприяти заходам щодо працевлаштування випускників;
– проводити роботу з профорієнтаційної та доуніверситетської підготовки
абітурієнтів, укладати договори зі школами, ліцеями та ін.;
– проводити виховну роботу зі студентами;
– брати участь в оперативному управлінні майновим комплексом
факультету, утриманні його в належному технічному та санітарному стані.
у науковій діяльності:
– проводити підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
– рекомендувати вченій раді університету кандидатів для вступу до
аспірантури;
– рекомендувати для затвердження вченою радою університету тем
дисертаційних робіт;
– проводити атестацію аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
– організовувати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.
у міжнародній діяльності:
– приймати участь у підготовці й укладанні договорів про міжнародне
співробітництво;
– приймати участь у міжнародних конкурсах, програмах, фондах тощо;
– надавати пропозиції щодо участі підрозділів факультету в
загальноуніверситетських проектах;
– заключати договори про співробітництво у навчальній та наукових
сферах між спорідненими факультетами вищих навчальних закладів;
– приймати участь в інформаційно-рекламній діяльності університету.
4 Структура й органи управління факультету
Структура й органи управління визначаються відповідно до основних
напрямів діяльності факультету з урахуванням його специфічних особливостей.
Для здійснення управлінських функцій формується відповідний штат
факультету – деканат факультету. Для організації навчальної роботи за
окремими формами навчання у складі факультету можуть бути утворені
відділення.
Факультет структурно об’єднує деканат, кафедри та інші допоміжні
підрозділи. Колегіальним органом управління факультету є вчена рада
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факультету. Органом громадського самоврядування факультету є конференція
трудового колективу факультету.
Робота вченої ради факультету регламентується Положенням про вчену
раду факультету (Наказ ректора від 02 листопада 2015 р. № 273 "Про
затвердження зразка Положення про вчені ради факультетів").
Факультет очолює декан, який обирається вченою радою університету з
числа науково-педагогічних працівників університету з урахуванням пропозиції
факультету. Декан виконує свої повноваження на постійній основі. Декан може
делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Заступники декана
призначаються ректором університету за поданням декана та пропозицією
вченої ради факультету.
Декан факультету може бути звільнений з посади ректором університету
за поданням вченої ради університету або конференції трудового колективу
факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення
Статуту університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення декана
факультету вноситься на конференцію трудового колективу факультету не
менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету.
Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома
третинами голосів статутного складу конференції трудового колективу
факультету.
5 Декан факультету та його повноваження
Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне)
звання відповідно до профілю факультету. Обраний вченою радою
університету декан призначається наказом ректора строком на п’ять років та не
може перебувати на посаді більш як два строки. Ректор укладає з деканом
факультету контракт.
Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є
обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути
скасовані ректором, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту
ДВНЗ УДХТУ чи завдають шкоди інтересам університету.
На декана факультету покладаються завдання, визначені посадовою
інструкцією, зокрема:
– безпосереднє керівництво деканатом задля організації та здійснення
навчальної, наукової, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;
– організація виконання розпоряджень адміністрації університету та
контроль за їх виконанням;
– проведення засідань вченої ради факультету, контроль за виконанням її
рішень;
– організація підготовки й реалізації освітніх програм, навчальних планів
та навчальних програм, контроль за їх виконанням викладачами та студентами
факультету;
– контроль за виконанням розкладу навчальних занять та екзаменів;
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– контроль за підготовкою кафедрами ліцензійних та акредитаційних справ
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті.
– формування академічних груп;
– підготовка подання на призначення кураторів та старост академічних
груп;
– здійснення планування й організації навчальної та виробничої практик;
– контроль за організацією самостійної роботи студентів;
– контроль роботи екзаменаційних комісій;
– організація виховного процесу на факультеті, контроль за виконанням
планів виховної роботи кафедр, кураторів академічних груп;
– організація спортивно-оздоровчих заходів;
– проведення роботи зі сприяння працевлаштуванню випускників,
підтримання зв’язків із випускниками факультету;
– розвиток форм самоврядування серед студентів факультету, зв'язок
факультету з громадськими організаціями;
– контроль за умовами проживання студентів факультету в гуртожитках
університету, сприяння адміністрації гуртожитків у підтриманні порядку;
– відповідальність за збереження майна факультету, санітарно-технічний
стан аудиторій фонду факультету;
– організація діловодства факультету.

6 Органи громадського самоврядування факультету
Органом громадського самоврядування факультету є конференція
колективу факультету. В органі громадського самоврядування факультету
повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні
представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як
75 відсотків складу членів виборного органу повинні становити наукові та
науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні
представники з числа студентів.
Конференція трудового колективу факультету скликається не менше ніж
один раз на рік. За спільним рішенням деканату та профбюро факультету або за
ініціативою не менше третини членів трудового колективу факультету може
бути скликане позачергове засідання. Конференція вважається правомочною,
якщо в її роботі бере участь більше половини членів трудового колективу
факультету. Рішення конференції приймається більшістю голосів присутніх.
Конференція трудового колективу факультету має такі функції:
– оцінює діяльність декана факультету;
– схвалює річний звіт про діяльність факультету;
– подає ректору університету пропозиції щодо відкликання з посади
декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом
університету, укладеним з ним контрактом;
– обирає виборних представників до вченої ради факультету;
– обирає делегатів на конфернцію трудового колективу університету;
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– обирає кандидатури до вченої ради університету;
– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю факультету.
Конференція трудового колективу факультету обирає президію у складі
голови та секретаря.
На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування
у формі студентської ради факультету, студентської ради академічної групи,
студентської ради гуртожитку, старостатів тощо. У своїй діяльності органи
студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом
університету та положенням про студентське самоврядування університету.
7 Студенти, аспіранти і докторанти факультету
Прийом на навчання до університету здійснюється на конкурсній основі
на місця держзамовлення та контрактні місця, які фінансуються за рахунок
фізичних та юридичних осіб відповідно до умов прийому на навчання до
університету.
Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на
основі повної загальної середньої освіти або на основі початкового рівня вищої
освіти. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста здійснюється на основі ступеня бакалавра. Прийом на навчання для
здобуття ступеня магістра здійснюється на основі ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії здійснюється на основі ступеня магістра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Прийом до докторантури або
надання творчої відпустки для підготовки дисертації на здобуття ступеня
доктора наук здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних
досягнень за обраною спеціальністю відповідно до вимог, що визначаються
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Навчання студентів може здійснюватися з відривом та без відриву від
виробництва. Студентам та аспірантам, що навчаються за денною формою на
місцях держзамовлення, в установленому порядку виплачується стипендія.
Аспірантам та іногороднім студентам у встановленому порядку надається
гуртожиток.
Студенти і аспіранти беруть участь у діяльності факультету та мають
права, передбачені Статутом ДВНЗ УДХТУ. Студенти та аспіранти можуть
обирати і бути обраними до вченої ради університету та вченої ради
факультету. Студенти та аспіранти можуть створювати органи самоврядування
для вирішення питань студентського та аспірантського життя.
Студенти зобов’язані в установлені терміни виконувати навчальні плани
та дотримуватися правил відповідно до положення про організацію освітнього
процесу в ДВНЗ УДХТУ. Студенти, що не виконали навчальних планів за
семестр з неповажних причин, а також порушили встановлені Правила
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внутрішнього трудового розпорядку для працівників та здобувачів вищої освіти
ДВНЗ УДХТУ, відраховуються з університету.
8 Контроль та перевірка діяльності факультету
Контроль і перевірку діяльності факультету організовують ректор або
проректор. Перевірка проводиться особисто або за їх дорученням спеціально
визначеними особами (комісіями). Для проведення перевірки діяльності
факультету комісії надається завдання і програма перевірки, які заздалегідь
доводяться до співпрацівників деканату.
Деканат факультету систематично інформує ректорат, навчальний відділ,
вчену раду і надає відповідні статистичні дані з питань, що входять до його
компетенції. Деканат щорічно складає та надає до навчального відділу звіт про
роботу за навчальний рік, пропозиції щодо удосконалення навчальнометодичного, виховного і наукового процесу на факультеті.
9 Реорганізація (ліквідація) факультету
Реорганізація або ліквідація факультету проводиться в порядку,
установленому чинним законодавством України та Статутом університету.
Рішення про реорганізацію та ліквідацію факультету ухвалює вчена
рада університету за поданням ректора.

Проректор з науково-педагогічної
роботи
Начальник ННЦ

О.П. Рижова
Р.В. Смотраєв

Юридичний відділ
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