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    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Миколаївського 

національного університету 

імені В.О.Сухомлинського 

_____________ В.Д.Будак 

«___»___________ 20__ р. 

 

 

 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Керівництво факультетом здійснюється на постійній основі. 

1.2. Декан видає розпорядження, яке є обов’язковим для виконання 

працівниками структурного підрозділу. 

1.3. Розпорядження може бути скасоване ректором, якщо воно 

суперечить законом та Статутом університету. 

1.4. В установленому порядку здійснює науково-педагогічну діяльність. 

1.5. Розробляє стратегію розвитку факультету. 

 

2. Завдання та обов’язки 

Навчально-методична робота 

2.1. Організовує, керує та контролює навчально-виховний процес, 

об’єднуючи та спрямовуючи зусилля підрозділів на якісне виконання 

навчальних планів та програм, наказів та розпоряджень МОН України та 

керівника закладу, контролює їх виховання. 

2.2. Планує роботу та звітує про їх виконання. 

2.3. Керує вченою радою, планує її роботу, звітує про виконання. 

2.4. Організовує та реалізує комплексну систему управління якісною 

підготовкою фахівців.  

2.5. Забезпечує впровадження нових технологій навчання і контролю 

знань студентів, інших осіб, які навчаються.  

2.6. Відповідає за графік навчального процесу та розклад занять, 

здійснює контроль за їх дотриманням.  

2.7. Організовує впровадження та функціонування кредитно-транферної 

системи організації навчального процесу. 

2.8.Допускає студентів до складання заліків та екзаменів, готує наказ про 

переведення їх на наступний курс навчання, рапорти на відрахування з 

університету. 

2.9. Забезпечує підготовку особових справ студенів для переведення з 

курсу на курс. 

2.10. Дає дозвіл на дострокову здачу і перескладання курсових іспитів. 

2.11.  Формує екзаменаційні комісії, контролює розклад екзаменів  та 

підготовку пов’язаної з ними документації. 
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2.12. Допускає студентів до здачі іспитів, до захисту випускної 

кваліфікаційної (дипломної) роботи.  

2.13. Бере активну участь у доборі кадрів, контролює їхню навчально-

методичну, наукову та виховну роботу. 

2.14. Представляє за пропозицією вченої ради факультету ректору 

кандидатів на призначення заступників декана.  

2.15. Сприяє працевлаштуванню випускників факультету, звітує перед 

вченою радою про доїзд випускників на робочі місця, організовує моніторинг 

випускників. 

2.16. Відповідає за підготовку заліково-екзаменаційної документації (до 

сесії), перевіряє правильність її оформлення (після заліків та екзаменів). 

2.17. Відповідає за належне відвідування студентами навчальних занять. 

2.18. Організовує та відповідає за ліцензування та акредитацію 

спеціальностей. 

2.19. Відповідає за замовлення документів про освіту, студентських 

квитків, своєчасне оформлення залікових книжок та індивідуальних планів. 

2.20. Відповідає за вчасне призначення стипендій відповідно до 

Положення. 

2.21. Керує стипендіальною комісією. 

2.22. Організовує роботу комісій за основними напрямами роботи 

підрозділу. 

2.23. Бере активну участь у зміцненні навчально-матеріальної бази та 

впорядкування закріпленої території. 

2.24. Відповідає за відрахування, переведення та поновлення студентів, 

своєчасну оплату за навчання (виконання контрактних умов). 

2.25. Відповідає за організацію профорієнтаційної роботи, забезпечує 

виконання ліцензованих обсягів прийому.  

2.26. Входить до складу комісії з підсумкової держаної атестації 

випускників факультету, а також до складу приймальної комісії вищого 

навчального закладу. 

2.27. Здійснює координацію діяльності навчальних і наукових 

підрозділів, що входять до складу факультету. 

 

Наукова робота викладачів та студентів 

2.28. Здійснює керівництво і контроль за науково-дослідницькою 

роботою викладачів та студентів. 

2.29. Активно сприяє формуванню наукових шкіл із числа вчених, які 

працюють на профільних кафедрах факультету. 

2.30. Ініціює ротацію науково-педагогічних кадрів, які не відповідають 

науковому рівню ПВС вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. 

2.31. Контролює хід виконання курсових та дипломних робіт, здійснює 

допуск дипломних робіт («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») до захисту. 

2.32. Організовує проведення звітних наукових конференцій викладачів 

та студентів, магістерських читань тощо. 
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2.33. Сприяє участі викладачів та студентів у роботі зовнішніх науково-

практичних конференцій та семінарів. 

2.34. Організовує та контролює звітність викладачів про наукову роботу. 

2.35. Здійснює загальне керівництво підготовкою підручників, 

навчальних і методичних посібників з навчальних дисциплін кафедр, що 

входять до складу факультету. 

2.36. Організовує роботу і здійснює контроль за науково-методичним 

співробітництвом кафедр та інших підрозділів факультету з навчальними 

закладами, підприємствами й організаціями.  

2.37. Забезпечує зв’язок з однопрофільними установами, організаціями 

освіти з метою удосконалювання змісту.  

 

Виховна робота 

 2.38. Відповідає за результати навчально-виховної роботи. 

 2.39. Контролює та спрямовує роботу кураторів академічних груп           

(І курс). 

 2.40. Організовує та контролює роботу студентського самоврядування. 

 2.41. Сприяє розвитку творчої активності студентів. 

 2.42. Організовує поселення студентів до гуртожитку, контролює 

виконання його мешканцями правил проживання у студентському гуртожитку.  

 2.43. Дбає про добробут студентів у гуртожитку, сприяє зміцненню його 

матеріальної бази. 

 2.44. Сприяє проведенню масових заходів зі студентами, відповідає за 

техніку безпеки. 

 2.45. Відповідає за дотримання указів Президента, постанов Кабінету 

Міністрів, наказів Міністерства освіти і наук України щодо здорового способу 

життя. 

 2.46. Забезпечує зберігання навчального обладнання, меблів, дотримання 

санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях та гуртожитках.  

 

Організаційна робота 

 2.47. Проводить роботу щодо зміцнення і розвитку матеріально-

технічної бази факультету, видає розпорядження і вказівки, що стосуються 

діяльності факультету і обов’язкові для всіх осіб, що навчаються, студентів і 

науково-педагогічних, педагогічних працівників  факультету. 

 2.48. Здійснює заходи з охорони праці, звітує про свою роботу на 

загальних зборах (конференціях) факультету, сприяє роботі профспілкової 

організації на факультеті. 

 

3. Права 

Декан факультету має право: 

3.1. На академічну мобільність для провадження професійної діяльності. 

3.2. На захист професійної честі та гідності. 
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3.3. Брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі 

обирати  та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, 

вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу. 

3.4. На забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення 

свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами 

індивідуального трудового договору та колективного договору. 

3.5. Брати участь в обговоренні та вносити пропозиції ректору 

університету щодо поліпшення навчальної, наукової, методичної, 

організаційної та виховної робіт.  

3.6. Відвідувати заняття співробітників кафедри і факультету  відповідно 

до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять. 

3.7. Обирати форми і методи викладання матеріалу згідно з 

встановленими обсягами і рівнем засвоєння знань, що забезпечують високу 

якість навчального процесу. 

3.8. Здійснювати оперативне керівництво навчально-допоміжним і 

навчально-виробничим персоналом кафедр. 

3.9. Вносити пропозиції ректору щодо заохочення окремих студентів та 

накладання на них стягнень. 

3.10. Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідних 

робіт. Брати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування 

науково-дослідних робіт, на здобуття грантів. 

3.11. Безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними 

ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх 

підрозділів вищого навчального закладу. 

3.12. На захист прав інтелектуальної власності. 

3.13. На підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років.  

3.14. На соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку.  

 

4. Відповідальність 

 

      Декан факультету несе відповідальність за: 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, в межах, визначених чинним законодавством України. 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

          4.4.   Несе відповідальність за збереження інформації про персональні 

дані, за розголошення персональних даних, які було довірено, або які стали 

відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків. 

 4.5. Безпосередню відповідальність за корупційні правопорушення. 
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5. Повинен знати 

Конституцію України; Закони України; акти Президента України; 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; 

накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; порядок 

складання навчальних планів; правила ведення документації з науково-

педагогічної роботи; педагогіку, фізіологію, психологію і методику 

професійного навчання; сучасні форми і методи навчання і виховання 

студентів. 

 

УЗГОДЖЕНО  

           
  

Начальник 

юридичного відділу:          _________       "____" ________ ____р. 
  

 

З інструкцією ознайомлений:        _________      "____" ________ ____р. 
 

 


