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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Регламент встановлює загальні засади організації діяльності 

факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського (далі – 

факультет), пов’язаної з виконанням його завдань. 

2. Факультет створений і діє відповідно до статті 33 закону України 

«Про вищу освіту», а саме: «Факультет – це структурний підрозділ 

вищого навчального закладу, що об'єднує не менш як три кафедри і'іі/або 

лабораторії, які в державних і комунальних вищих навчальних закладах у 

сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання (крім факультетів вищих військових 

навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання), вищих навчальних закладів фізичного виховання і 

спорту, вищих навчальних закладів культури та мистецтва). 

Факультет у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами та іншими нормативними документами МОН України, 

Статутом університету, цим регламентом, Колдоговором та Правилами 

внутрішнього розпорядку Університету. 

3. Діяльність факультету є відкритою  та прозорою (за винятком 

питань, що становлять державну та конфіденційну інформацію, 

інформацію з обмеженим доступом), що забезпечується шляхом 

розміщення інформації про факультет на веб-сайті університету, 

публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і 

телебаченню, інтерв’ю, виступів викладачів факультету. 

4. Обов’язки декана факультету визначаються Статутом 

Університету, положенням про структурний підрозділ та посадовими 

обов'язками. Обов'язки інших працівників факультету визначаються 

посадовими інструкціями, що затверджуються проректором (відповідно 

до розподілу обов'язків). 
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1. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ  

ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
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Статистичні дані факультету дошкільної та початкової освіти 

1) Кафедри: 

 кафедра дошкільної освіти (випускова); 

 кафедра початкової освіти (випускова); 

 кафедра педагогіки та інклюзивної освіти (міжгалузева) 

2) науково-методичний центр – 1 

3) спецрада – 1  

 

1.2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників 

факультету 

Повноваження декана факультету визначається Статутом 

Університету. Обов’язки декана у разі його тимчасової відсутності 

покладаються наказом ректора на одного із заступників декана чи одного 

із завідувачів кафедр. 

Розподіл обов’язків між заступниками декана затверджується 

розпорядженням декана факультету: перелік закріплених за відповідним 

заступником декана обов’язків; покладання виконання обов’язків 

відповідного заступника декана чи завідувача кафедри у випадку його 

тимчасової відсутності. 

Здійснюючи свої повноваження, заступники декана дають вказівки 

(доручення) завідувачам кафедр та викладачам факультету. 

Положення про факультет розробляється його керівником, 

погоджується з проректором (відповідно до розподілу обов’язків), 

розглядається вченою радою Університету і затверджується Ректором. 

Зміни та доповнення до положення про факультет вносяться за 

аналогічною процедурою. 

Обов’язки керівника факультету визначаються Статутом 

Університету та Положенням про факультет. Обов’язки інших працівників 

факультету визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються 

проректором (відповідно до розподілу обов’язків). 
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КАДРОВИЙ СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ  

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
№  П.І.Б. Посада, вчене звання 

1. Степанова Тетяна Михайлівна декан, д.пед.н., професор 

2. Курчатова Анжеліка Віталіївна заст. декана з навчально-

організаційної роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент 

3. Іванець Наталія Володимирівна помічник декана з організації  

навчальної діяльності, викладач  

4. Соколовська Олександра 

Семенівна 

заступник декана з наукової 

роботи докт. філос. в галузі 

освіти, доцент 

6. Назаренко Яна Вадимівна секретар-друкарка 

7. Асєєва Анастасія 

Володмимирівна 

секретар-друкарка 

Кафедра дошкільної освіти (випускова) 

1 Трифонова Олена Сергіївна зав. кафедри, д.пед.н., професор 

2 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету, д.пед.н., 

професор 

3 Богуш Алла Михайлівна д.пед.н., професор 

4 Лісовська Тетяна Адамівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5. Соколовська Олександра 

Семенівна 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

6. Кардаш Ірина Миколаївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

7. 
Курчатова Анжеліка Віталіївна 

докт. філос. в галузі освіти, 

доцент 

8. Тесленко Світлана Олегівна викладач 

9. Боляк Наталя Юріївна  лаборант 

Кафедра початкової освіти (випускова) 

1 Якименко Світлана Іванівна зав. кафедри. докт. філос. в 

галузі освіти, професор 

2 Казанжи Ірина Володимирівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

3 Авраменко Квітослава 

Богданівна 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

Деканат 
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4 Січко Ірина Олександрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5 Рехтета Любов Олександрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

6 Паршук Світлана Миколаївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

 

7 
Білявська Тетяна Миколаївна 

докт. філос. в галузі гуманіт. 

наук, доц. 

 

8 
Казанжи Олександра Вадимівна 

докт. філос. в галузі гуманіт. 

наук,  доц. 

 

9 
Марущак Валентина Степанівна 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

10 Тимченко Алла Анатоліївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

11 Іванець Наталя Володимирівна викладач 

12 Тарасюк Анастасія Миколаївна викладач 

13 Дмитренко Анна Павлівна  лаборант 

14 Наумчук Світлана Вікторівна лаборант 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти (міжгалузева) 

1 Хайруддінов Мухіддін 

Айіддінович 

зав. кафедри, д.пед.н., професор 

2 Вдовиченко Раїса Петрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

3 Олексюк Оксана Євгенівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

4 Наточій Анатолій Миколайович докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5 Бабаян Юлія Олександрівна докт. філос. в галузі соц. та 

поведін. наук, доцент 

6 Михальченко  Наталія 

Вʼячеславівна 

 докт. філос. в галузі соц. та 

поведін. наук, доцент 

7 
Шапошнікова Юлія Геннадіївна 

докт. філос. в галузі соц. та 

поведін. наук, доцент 

8 Шапочка Катерина Анатоліївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

9 Дрозд Олена Володимирівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

10 Адаменко Оксана Олександрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

11 Степанова Дарія Вікторівна викладач 

12 Ганжела Євгенія Павлівна лаборант 
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СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1. Степанова Т. М., д.пед.н., професор, декан факультету дошкільної 

та початкової освіти. 

2. Трифонова О. С., д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти. 

3. Хайруддінов М. А., д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти. 

4. Якименко С. І., доктор філософії в галузі освіти, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти. 

5. Вдовиченко Р.П., доктор філософії в галузі освіти, доцент, 

заступник завідувача кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. 

6. Соколовська О. С., доктор філософії в галузі освіти, доцент 

кафедри дошкільної освіти, заступник декана з наукової роботи. 

7. Курчатова А. В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

дошкільної освіти, заступник декана з навчально-організаційної  роботи. 

8. Кардаш І. М., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

дошкільної освіти, вчений секретар вченої ради факультету. 

9. Дрозд О. В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти, завідувач Науково-методичного центру 

філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

10.  Бабаян Ю. О., доктор філософії в галузі соціальних та 

поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, 

голова внутрішньої агенції факультету з якості освіти. 

11. Іванець Н. В., помічник декана з організації  навчального 

процесу, викладач кафедри початкової освіти 

12. Олексюк О. Є., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти, голова профспілки факультету. 

13. Сєлєхова О. Г., студентка 318 групи, голова студентської ради 

факультету; 

14. Романюк А.А,, студентка 428 групи, голова студентської 

профспілки факультету. 

 

СКЛАД ДЕКАНАТУ: 

1. Д.пед.н., проф. Степанова Т. М.; 

2. Д.пед.н., проф. Трифонова О. С.; 

3. Д.пед.н., проф. Хайруддінов М. А; 
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4. Докт. філос. в галузі освіти, проф. Якименко С. І.;  

5. Докт. філос. в галузі освіти, доц. Вдовиченко Р.П.; 

6. Докт. філос. в галузі освіти, доц. Курчатова А. В.; 

7. Докт. філос. в галузі освіти, доц. Соколовська О. С.,  

8. Докт. філос. в галузі освіти, доц. Олексюк О. Є.; 

9. Докт. філос. в галузі освіти, доц. Кардаш І. М.; 

10. Викладач Іванець Н. В.; 

11. Студентка 318 гр. Сєлєхова О.Г. 

 

СКЛАД ВНУТРІШНЬОЇ АГЕНЦІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ: 

 1. Бабаян Ю. О. – голова агенції; 

 2. Авраменко К. Б. – заступник голови агенції; 

 3. Лісовська Т. А. – секретар; 

 4. Рехтета Л. О. – член агенції; 

 5. Тесленко С.О. – член агенції; 

6. Наточій А. Н. – член агенції; 

 7. Цуркан А.Ю.  – член агенції (студентка 418 групи); 

 8.  Ямпольська М.І.  – член агенції (студентка 418 групи); 

9.   Данилова К.А.  – член агенції (студентка 348 групи); 

10 Гузь В.М. – член агенції (студентка 348 групи). 

 

ГРОМАДСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Кафедра дошкільної освіти (випускова) 

№ П.І.Б. Посада, вчене звання 

1 Степанова Тетяна 

Михайлівна 

декан факультету, член вченої ради 

факультету, член деканату, член 

трудового колективу університету, 

голова спецради 

 Трифонова Олена 

Сергіївна 

член вченої ради факультету, член 

деканату, член трудового колективу 

університету, вчений секретар  

спецради 

2 Соколовська Олександра 

Семенівна 

заступник декана з наукової роботи, 

член вченої ради факультету, член 

деканату, член спецради 
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3 Курчатова Анжеліка 

Віталіївна 

заступник декана з навчально-

організаційної роботи, член вченої 

ради факультету, член деканату, 

голова навчально-методичної комісії 

факультету 

4 Кардаш Ірина Миколаївна вчений секретар вченої ради 

факультету, член вченої ради 

факультету, член деканату, член 

спецради 

5. Лісовська Тетяна 

Адамівна 

секретар внутрішньої агенції з якості 

освіти 

6. Тесленко Світлана 

Олегівна 

член групи з профорієнтаційної 

роботи на факультеті, технічний 

секретар спецради, член агенції з 

якості освіти на факультеті 

7. Боляк Наталія Юріївна оператор бази ЄДЕБО 

Кафедра початкової освіти (випускова) 

1. Якименко Світлана 

Іванівна 

член вченої ради факультету, член 

деканату 

2. Тимченко Алла 

Анатоліївна 

відповідальна за сайт факультету 

3. 
Авраменко Квітослава 

Богданівна 

член внутрішньої агенції з якості 

освіти / відповідальна за методичну 

роботу кафедри 

4. Паршук Світлана 

Миколаївна 

відповідальна за виховну роботу 

кафедри 

5. Січко Ірина 

Олександрівна 

відповідальна за роботу в природі 

(яблуневий сад) 

6. Білявська Тетяна 

Миколаївна 

відповідальна за наукову роботу зі 

студентами 

7. Рехтета Любов 

Олександрівна 

відповідальна за контроль оплати 

студентів / профорг 

8. Казанжи Олександра 

Вадимівна 

відповідальна за профорієнтаційну 

роботу кафедри 

9. Казанжи Ірина 

Володимирівна 

відповідальна за наукову роботу 

(тема кафедри) / заступник завідувача 

кафедри  

10. Марущак Валентина 

Степанівна 

відповідальна за ведення протоколів 

засідань кафедри 

11. Іванець Наталя помічник декана факультету з 
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Володимирівна навчальної роботи / керівництво 

практикою студентів спеціальності 

013 Початкова освіта 

12. Тарасюк Анастасія 

Миколаївна 

відповідальна за виховну роботу 

кафедри 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти (міжгалузева) 

1. Хайруддінов 

Мухіддін 

Айіддінович 

член вченої ради факультету, член 

спеціалізованої вченої ради, 

завідувач кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти 

2. Вдовиченко Раїса 

Петрівна 

заступник завідувача кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти 

3. Олексюк Оксана 

Євгенівна   

профорг факультету дошкільної та 

початкової освіти, відповідальний за 

наукову роботу на кафедрі педагогіки 

та інклюзивної освіти 

4. Бабаян Юлія 

Олександрівна 

голова внутрішньої агенції з якості 

освіти на факультеті 

5. Дрозд Олена 

Володимирівна 

завідувач Науково-методичного 

центру філософсько-педагогічної 

спадщини В.О.Сухомлинського, член 

групи з профорієнтаційної роботи на 

факультеті 

6. Михальченко Наталія 

Вячеславівна 

відповідальний за навчальну-

методичну роботу на кафедрі 

педагогіки та інклюзивної освіти 

7. Наточій Анатолій 

Миколайович 

відповідальний за організацію та 

проведення університетської 

олімпіади з педагогіки, підготовку 

студентів до участі у Всеукраїнській 

олімпіади I-II етапів 

8. Шапошнікова Юлія 

Геннадіївна 

відповідальний за організацію 

педагогічної практики та курсових 

робіт 

 

2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

2.1. Робочий час та його використання 

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 

ректором за погодженням із профспілковим комітетом та з урахуванням 

специфіки роботи. Нормальна тривалість робочого часу працівників 
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університету становить 40 годин на тиждень. Для викладачів у зв'язку з 

підвищеною розумово-емоційною діяльністю середньотижнева тривалість 

робочого часу становить 36 годин. 

У межах робочого дня педагогічні та науково-педагогічні 

працівники повинні виконувати всі види навчально-методичної та 

науково-дослідної роботи відповідно до посади, навчального плану та 

плану науково-дослідної роботи, індивідуального плану роботи (1522 

годин на рік). 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може 

перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

Час початку та закінчення роботи, перерви для відпочинку та 

харчування встановлюється розпорядженням по університету, 

погодженим із профспілковим комітетом, такий: 

- початок роботи о 08.30; 

- закінчення о 17.00; 

- робота з документами з 8.30 до 13.00; 

- обідня перерва з 13.00 до 13.30; 

- робочі питання з 14.00 до 16.00.  

Розклад дзвінків: 

І зміна: І пара - 08.30 - 09.50 - перерва 10 хв. 

II пара - 10.00 - 11.20 - перерва 30 хв. 

II зміна: III пара - 11.50 -13.10 - перерва 10 хв. 

IV пара - 13.20 - 14.40 - перерва 30 хв. 

III зміна: V пара - 15.10 - 16.30 - перерва 10 хв. 

VI пара -16.40-18.00 

Режим роботи деканату: 

робочий час:             8.30 – 17.00 

перерва на обід:        12.30 – 13.00 

Режим роботи декана факультету Степанової Т.М. 

робочий час:                     08.30 – 17.00 

робота з документами:    08.30 – 13300 

перерва на обід:                13.30 – 14.00 

прийом відвідувачів:        14.00 – 16.00 

Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) 

тривалість роботи скорочується на одну годину відповідно до ст. 53 КЗпП 

України. 



12 

 

12 

 

За відсутності викладача чи іншого працівника факультету кафедра 

зобов'язана вжити заходів щодо його заміни іншим викладачем або 

працівником. Контроль покладається на декана факультету, який веде 

журнал заміни викладачів. Декан факультету через навчальний відділ 

університету здійснює мотивовані доповіді ректору про заміну або зняття 

з розкладу навчальних занять. 

Надурочна робота та робота у вихідні й святкові дні не допускається. 

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні 

дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за 

письмовим наказом чи розпорядженням ректора чи його заступника з 

дозволу профкому університету. Робота у вихідний день може 

компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку 

чи у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП України). 

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до 3 років. 

2.2. Запобігання та протидія корупції в Університеті 

Організація роботи щодо запобігання та протидії корупції 

здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції», а також прийнятими на їхнє 

виконання іншими нормативно-правовими актами. 

Керівництво Університету в межах компетенції забезпечує 

проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснює контроль за 

їхнім здійсненням в Університеті. 

Основними заходами щодо запобігання та протидії корупції є: 

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів 

щодо запобігання корупції в Університеті; 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання антикорупційного законодавства; 

- участь в інформаційному й науково-дослідному забезпеченні 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 

співробітництві у зазначеній сфері; 

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо 

запобігання, виявлення та протидії корупції. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ 

3.1. Планування роботи факультету здійснюється з метою 

координації роботи кафедр відповідно до загальної стратегії розвитку 

університету. Планування роботи факультету організовується відповідно 

до загально університетських планів. Планові заходи, як правило, 

проводяться у визначені робочі дні тижня. 

3.2. У планах передбачаються заходи, спрямовані на виконання 

законів України, указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки 

України, наказів та розпоряджень ректора, рішень вченої ради, науково-

методичної ради, наукової ради та ректорату, а також на організацію 

навчально-виховного процесу, наукової діяльності. 

3.3. Основними планами діяльності факультету є навчальні плани, 

плани наукової та виховної роботи. 

3.4. Організація навчального процесу здійснюється на підставі 

навчальних планів, робочих навчальних планів, планів-графіків 

навчального процесу та розкладу занять на факультеті. 

3.5. Діяльність факультету планується відповідно до Положення про 

факультет. Річний план роботи факультету підписується деканом 

факультету, узгоджується з відповідним проректором і затверджується 

ректором. 

3.6. Затверджені плани факультету подаються проректору з науково-

педагогічної роботи не пізніше 10 днів до закінчення поточного 

навчального року разом зі звітом про виконання планів цього року. 

Кафедри в деканат подають відповідні звіти не пізніше 15 днів до 

закінчення поточного навчального року. 
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3.7. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

заочної форми навчання на І семестр 2018 – 2019 н. р. 

на факультеті дошкільної та початкової освіти 

Спеціальність  «Дошкільна освіта» 

 

І 

 

29.10.2018 р. –  10.11.2018 р. (сесія - 13 днів)  

23.11.2018 р. – 24.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

І СК 17.09.2018 р. – 04.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

29.11.2018 р. – 30.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІ 29.10.2018 р. –  10.11.2018 р. (сесія - 13 днів)  

23.11.2018 р. – 24.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІ СК 31.10.2018 р. –  17.11.2018 р. (сесія - 18 днів) 

07.12.2018 р. – 08.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІІ 14.11.2018 р. – 01.12. 2018 р.  (сесія -18 днів) 

14.12.2018 р. - 15.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІV 14.11.2018 р. –  01.12.2018 р. (сесія - 18 днів) 

14.12.2018 р. – 15.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

V  
(освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень «бакалавр» 

08.10.2018 р. –  25.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

16.11.2018 р. – 17.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

V  

(освітній ступінь 

«магістр») 

17.09.2018 р. – 04.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

29.11.2018 р. – 30.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні)  

VІ 17.09.2018 р.-04.10.2018 р. (сесія - 18 днів) 

09.11.2018 р.- 10.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

Спеціальність «Початкова освіта» 

 

І  

 

 

29.10.2018 р. –  10.11.2018 р. (сесія - 13 днів)  

23.11.2018 р. – 24.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

 

І СК 17.09.2018 р. – 04.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

29.11.2018 р. – 30.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІ 29.10.2018 р. –  10.11.2018 р. (сесія - 13 днів)  

23.11.2018 р. – 24.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІ СК 31.10.2018 р. –  17.11.2018 р. (сесія - 18 днів) 

07.12.2018 р. – 08.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІІІ 14.11.2018 р. – 01.12. 2018 р.  (сесія -18 днів) 

14.12.2018 р. - 15.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

ІV 14.11.2018 р. –  01.12.2018 р. (сесія - 18 днів) 

14.12.2018 р. – 15.12.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

V  
(освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень «бакалавр» 

08.10.2018 р. –  25.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

16.11.2018 р. – 17.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 
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V  

(освітній ступінь 

«магістр») 

17.09.2018 р. – 04.10.2018 р. (сесія -18 днів) 

29.11.2018 р. – 30.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні)  

VІ 17.09.2018 р.-04.10.2018 р. (сесія - 18 днів) 

09.11.2018 р.- 10.11.2018 р. (заліково-екзаменаційна сесія - 2 дні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. ТИЖНЕВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ 

День 

тижня 

Заходи Тижні, час 

Понеділок > наради з деканом (планування, звіти) 1, 2, 3 – 10.00 

> засідання деканату 4 – 10.00 

> прийом викладачів з поточних питань 

деканом 

14.00 – 16.00 

Вівторок > засідання ректорату 2–10.00 

> засідання вченої ради університету 3–10.00 

> засідання кафедр 2 – час 

визначає к-ра 

> наукові та методичні семінари на 

кафедрах 

4 – час 

визначає к-ра 

> засідання профкому університету 4 – 14.00 

> прийом викладачів з поточних питань 

деканом 

14.00 – 16.00 

Середа > прийом викладачів з поточних питань 

деканом 

14.00 – 16.00 

> засідання навчально-методичної комісії 

факультету 

2 – 14.00 

> засідання вченої ради факультету 3 – 14.00 
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> засідання профкому факультету 4 – 11.30 

 > засідання внутрішньої агенції з якості 

освіти 

4 – 14.00 

Четвер  > зустріч ректора зі студентами 4 – 14.00 

> робота зі студентським самоврядуванням 2 – 14.00 

> засідання наукових студентських гуртків 

та робота гуртків художньої самодіяльності 

4 – 14.00 

> прийом викладачів з поточних питань 

деканом 

14.00 – 16.00 

> засідання профкому університету 4 – 14.00 

П'ятниця > зібрання аспірантів науковими 

керівниками 

2 – 14.00 

> засідання факультетських рад із НДРС 1 – 14.00 

> прийом викладачів з поточних питань 

проректорами 

14.00 – 16.00 

Субота > спортивно-масова та культурно-масова 

робота 

1,2,3,4 – 9.00 

> заходи за планом органів студентського 

самоврядування 

1,2,3,4 – 9.00 

3.9. ОСНОВНІ КАФЕДРАЛЬНО-ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 

 

3.10 Графік засідань кафедр факультету дошкільної та початкової 

освіти 

м
іс

я
ц

ь 

2018 р. 2019 р. 

в
ер

ес
ен

ь
  

ж
о

в
те

н
ь 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь 

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь 

се
р

п
ен

ь 

число 11 9 13 11 8 12 12 9 7 11 27 

 

3.11. Графік засідання навчально-методичної комісії 

факультету дошкільної та початкової освіти 

м
іс

я
ц

ь 

2018 р. 2019 р. 

в
ер

ес
ен

ь
  

ж
о

в
те

н
ь 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь 

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь 

се
р

п
ен

ь 

число 12 12 9 12 9 13 13 10 8 12 28 
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3.12. Графік засідань вченої ради факультету 

м
іс

я
ц

ь 

2018 р. 2019 р. 

в
ер

ес
ен

ь
  

ж
о

в
те

н
ь 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь 

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь 

се
р

п
ен

ь 

число 19 17 14 19 18 20 20 17 15 19 28 

 

3.13. Графік засідань профкому факультету 

м
іс

я
ц

ь 

2018 р. 2019 р. 

в
ер

ес
ен

ь
  

ж
о

в
те

н
ь 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь 

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь 

се
р

п
ен

ь 

число 26 24 28 26 30 27 27 24 29 28 28 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 2018-2019 Н.Р. 

Засідання № 1 

31.08.2018 р. 

1.Про роботу факультету у 2018-2019 н.р. 

Доповідає: декан факультету, д.пед.н., проф. Степанова Т. М. 

Засідання № 2 

19.09.2018 р. 

 1. Про затвердження регламенту роботи факультету дошкільної та 

початкової освіти на 2018-2019 н.р.  

Доповідає: вчений секретар вченої ради факультету, докт. філос. в 

галузі освіти, доц. Кардаш І. М. 

2. Про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 100-річчю В. О. Сухомлинського 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

Засідання № 3 
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17.10.2018 р. 

1. Про конкурс наукових студентських робіт та олімпіади зі 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Педагогіка». 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

2.  Про затвердження програми заходів із забезпечення якості освіти  

на факультеті дошкільної та початкової освіти на 2018-2019 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі соц. та поведінк. наук, доцент Бабаян Ю. О. 

Засідання № 4 

21.11.2018 р. 

1. Про планування науково-дослідної роботи факультету на 2019 рік. 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

2. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність 

викладачів і студентів факультету. 

Доповідає: відповідальна за міжнародну діяльність на факультеті 

викл. Бублик А. Г. 

Засідання № 5 

19.12.2018 р. 

1. Про результати І етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

та І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», «Педагогіка». 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. 

Доповідає: помічник декана факультету з організації навчальної 

діяльності Іванець Н.В. 

3. Аналіз результатів тестування студентів ЗФН. 

Доповідає: заступник декана факультету з з організації навчальної 

діяльності викл. Іванець Н.В.; голова внутрішньої агенції з якості освіти, 

докт. філос. в галузі соц. та поведінк. наук, доцент Бабаян Ю. О. 

Засідання № 6 

16.01.2019 р. 

1. Про підсумки наукової роботи факультету за 2018 р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 
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2. Про виконання рішень вченої ради за І семестр 2019-2019 н.р. 

Доповідає: вчений секретар вченої ради факультету, докт. філос. в 

галузі освіти, Кардаш І. М. 

3. Звіт завідувачів кафедр про виконання індивідуальних планів 

викладачами за І семестр 2018-2019 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

Засідання № 7 

20.02.2019 р. 

1. Затвердження тестів вступних випробувань на 2019 р. 

Доповідає: завідувачі випускових кафедр проф. Трифонова О.С., 

проф. Якименко С.І. 

2. Звіти завідувачів кафедр про хід виконання науково-дослідних тем 

кафедр. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

Засідання № 8 

20.03.2098 р. 

1. Затвердження підготовлених у відповідності до методичних 

рекомендацій навчальних планів на 2018-2019  н.р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

2. Про встановлення терміну передзахисту магістерських робіт та 

проведення ректорських контрольних робіт. 

Доповідає: помічник декана факультету з організації навчальної 

діяльності, викл. Іванець Н.В. 

Засідання № 9 

17.04.2019 р.  

1. Стан готовності факультету до вступної кампанії 2019 р. 

Доповідає: заступник з навчально-організаційної роботи докт. 

філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

2. Про стан виконання магістерських робіт. 

Доповідають: завідувачі кафедр д.пед.н., проф. Трифонова О. С., 

д.пед.н., проф. Хайруддінов М. А., докт. філос. в галузі осв., проф. 

Якименко С. І. 

Засідання № 10 

15.05.2019 р. 

1. Про роботу із забезпечення якості освіти на факультеті. 
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Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі соц. та поведінк. наук, доцент Бабаян Ю. О. 

2. Обговорення кадрового складу факультету і планування роботи на 

2019-2019 н.р. 

Доповідає: декан факультету, д.пед.н., проф. Степанова Т. М.  

3. Про готовність до підсумкової атестації ОКР «Бакалавр», 

«Магістр». 

Доповідає: помічник декана факультету з організації навчальної 

діяльності викл. Іванець Н.В. 

Засідання № 11 

19.06.2019 р. 

1. Звіти викладачів факультету про виконання контрактних 

зобов’язань. 

Доповідають: завідувачі кафедр.  

2. Звіти завідувачів кафедр про виконану роботу за 2018-2019 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр. 

3. Про результати підсумкової атестації на факультеті дошкільної та 

початкової освіти. 

Доповідає: помічник декана факультету з організації навчальної 

діяльності викл. Іванець Н.В. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 2018-2019 Н.Р. 

24.09.2018 р. 

1. Оптимальне використання аудиторного форду в 2087-2019 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи 

роботи, докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

2. Затвердження плану виховної роботи факультету на 2018-2019 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

3. Про стан укладання додаткових угод науково-педагогічних 

працівників факультету 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 
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4. Стан розробки комплексних тестових завдань для перевірки 

сформованості  професійних компетентностей студентів. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

22.10.2018 р. 

1. Затвердження плану підготовки та випуску навчально-методичної 

роботи на 2018-2019 н.р. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

2. Про організацію роботи внутрішньої агенції факультету дошкільної 

та початкової освіти в 2018-2019 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі соц. та поведінк. наук, доцент Бабаян Ю. О. 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи. 

Доповідає: відповідальна за профорієнтаційну роботу на факультеті, 

докт. філос. в галузі освіти, доцент Паршук С. М. 

4. Планування конференцій, семінарів студентів та молодих учених 

факультеті на 2018 р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

5. Про працевлаштування випускників університету у 2017 році. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

26.11.2018 р. 

1. Про підготовку матеріально-технічної бази факультету до роботи в 

зимовий період. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

2. Про проведення ректорських контрольних робіт.  

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

3. Про планування наукової-дослідної роботи факультету на 2019 р. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи, докт. філос. в галузі 

осв.,  доц. Соколовська О.С. 

4. Про рейтинг факультету за показниками діяльності в 2018 році. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 
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5. Планування навчального навантаження та форм контролю по заочній 

формі навчання.  

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

24.12.2018 р. 

1. Про підготовку до підсумкової атестації студентів, які здобувають 

ступінь магістра в січні 2019 року. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

2. Про надання інформації для розміщення на сайті університету та 

ведення інформаційного бюлетеня факультету. 

Доповідає: відповідальна за сайт факультету, докт. філос. в галузі 

осв.,  доц. Тимченко А.  А. 

3. Обговорення складу відбіркових, фахових атестаційних, 

предметних, екзаменаційних, апеляційних комісій для проведення 

співбесіди 2019 р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

28.01.2019 р. 

1. Про звіт про друковані наукові праці викладачів та конференції, 

проведені у 2018 р. 

Доповідає: вчений секретар вченої ради, докт. філос. в галузі осв., 

доц. Кардаш І.М. 

2. Про організацію навчального процесу в ІІ семестрі 2018-2019 н.р. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

3. Обговорення результатів діяльності викладачів щодо організації 

роботи стосовно публікації праць у наукометричних базах. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи, докт. філос. в галузі 

осв., доц. Соколовська О.С. 

25.02.2019 р. 

1. Про тести вступних випробувань 2019 р.  

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В. 

2.  Система управління якістю освіти на факультеті. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі соц. та поведінк. наук, доцент Бабаян Ю. О. 
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3. Про виконання інформаційного забезпечення на кафедрах у 2018-

2019 навчальному році. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності викл. 

Іванець Н.В.  

4. Про планування всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів на 2019 р.   

Доповідає: заступник декана з наукової роботи, докт. філос. в галузі 

осв., доц. Соколовська О.С. 

25.03.2018 р. 

1. Про планування навчального навантаження на 2019-2020 н.р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

2. Готовність кафедр до 2018-2019 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

2. Про підвищення рівня працевлаштування випускників факультету. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

22.04.2019 р. 

1. Про стан підготовки факультету до підсумкової атестації. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності 

викл. Іванець Н.В. 

2. Про підготовку матеріалів для видачі документів про освіту у 

червні 2019 року.  

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності 

викл. Іванець Н.В. 

3. Про перелік надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені 

навчальними планами, для студентів денної форми навчання в 2019-

2020 н.р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

4. Про святкування Дня науки. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи докт. філос. в галузі 

осв.,  доц. Соколовська О. С. 

27.05.2019 р. 

1. Про роботу завідувача Науково-методичного центру 

філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

Доповідає: завідувач Науково-методичного центру філософсько-

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, докт. філос. в галузі осв.,  
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доц. Дрозд О. В. 

2. Результати ректорських контрольних робіт. 

Доповідає: помічник декана з організації навчальної діяльності 

викл. Іванець Н.В. 

3. Затвердження графіку навчального процесу на 2019-2020 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

4. Про закріплення аудиторного фонду факультету дошкільної та 

початкової освіти на 2018-2019 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

24.06.2019 р. 

1. Виконання рішень деканату факультету за ІІ семестр 2018-

2019 н.р. 

Доповідає: вчений секретар вченої ради факультету, докт. філос. в 

галузі осв., доц. Кардаш І. М. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ НА 2018-2019 Н.Р. 

30.08.2018 р. 

1. Затвердження робочих програм. 

2. Затвердження програм практик. 

3. Про навчально-методичні комплекси. 

11.10.2018 р. 

1. Організація змішаної форми навчання: наповнення освітнього простору. 

Готують: завідувачі випускових кафедр. 

08.11.2018 р. 

1. Обговорення Положення про створення та діяльність центру 

тестування. 

Готують: голова навчально-методичної ради факультету. 

13.12.2018 р. 

1. Підведення підсумків ректорських контрольних робіт. 

Готують: завідувачі випускових кафедр, керівник агенції якості освіти. 

2. Підготовка до підсумкової атестації випускників ОКР «магістр». 
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Готують: завідувачі випускових кафедр. 

12.01.2019 р. 

1. Підготовка до планування на 2018-2019 н.р. 

Готують: декан факультету, завідувачі випускових кафедр. . 

2. Затвердження стипендій студентам на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Готують: декан факультету, завідувачі випускових кафедр. 

09.02.2019 р. 

1. Виконання викладачами індивідуальних планів за І семестр. 

Готують: завідувачі випускових кафедр. 

2. Робота Центру якості освіти на факультеті. 

Готують: Бабаян Ю. О. керівник центру якості освіти. 

16.03.2019 р. 

1. Планування навчального навантаження на 2018-2019 н. р. 

Готують: декан факультету, завідувачі випускових кафедр.. 

13.04.2019 р. 

1. Про рекомендацію до друку. 

Готують: завідувачі випускових кафедр. 

18.05.2019 р. 

1. Підсумки ректорських контрольних робіт. 

Готують: завідувачі випускових кафедр. 

2. Підготовка до підсумкової атестації випускників факультету. 

Готують: завідувачі випускових кафедр. 

15.06.2019 р. 

1. Затвердження графіку навчального процесу на 2018-2019 н.р. 

Готують: декан факультету, завідувачі випускових кафедр. 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПРОФКОМУ  

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

НА 2018-2019 Н.Р. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про стан оздоровлення співробітників факультету. Подання заяв на 

оздоровлення дітей. 

2. Обговорення заяв щодо матеріальної допомоги (за станом здоров’я).  
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3. Про нагородження професорсько-викладацького складу факультету з 

нагоди святкування Дня університету та Дня вчителя. 

      Доповідає: голова профкому факультету Олексюк О.Є. 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про культмасову роботу. Створення інформаційного куточку профкому 

на кафедрах. 

2. Ознайомлення з репертуаром театрів, надання абонементів до 

плавбасейну. 

3. Участь у суботниках. 

         Доповідає:   

ЛИСТОПАД 

1.Обговорення заяв щодо матеріальної допомоги (за станом здоров’я). 

2. Звіт про проведення суботників. 

3. Отримання абонементів для відвідування катка. 

        Доповідає: Лісовська Т.А. 

ГРУДЕНЬ 

1. Про організацію новорічних свят в університеті та на факультеті. 

2. Звіт про роботу профкому факультету. 

            Доповідає: Олексюк О.Є. 

СІЧЕНЬ 

1. Затвердження плану роботи на 2018 рік. 

2.Обговорення заяв щодо матеріальної допомоги (за станом здоров’я). 

3. Поздоровлення ювілярів. 

           Доповідає: Рехтета Л.О. 

ЛЮТИЙ 

1.Обговорення фінансових та господарських справ. 

2. Підготовка до святкування 8 Березня. 

     Доповідає: Лісовська Т.А. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.Розгляд змін до колективного договору між адміністрацією МНУ імені 

В.О.Сухомлинського та трудовим колективом. 

2. Обговорення заяв щодо матеріальної допомоги (за станом здоров’я). 

       Доповідає: Олексюк О.Є. 

КВІТЕНЬ 

1. Організація та участь в суботниках. 
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2. Обговорення кандидатур на нагородження до Дня Науки. 

3. Обговорення заходів «Подорож вихідного дня». 

      Доповідає:   

ТРАВЕНЬ 

1. Звіт культмасової роботи. 

2.  Обговорення заяв щодо матеріальної допомоги (за станом здоров’я). 

      Доповідає: Лісовська Т.А. 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Про відпочинок співробітників факультету у спортивно-оздоровчому 

таборі «Моряна». 

2. Про можливість літнього відпочинку дітей працівників факультету. 

3. Обговорення графіку відпусток, пільг на отримання додаткових 

вихідних днів. 

       Доповідає: Олексюк О.Є. 

СЕРПЕНЬ 

1. Про надання матеріальної допомоги. 

 2. Контроль за складанням контрактів між працівником і університетом. 

     Доповідає: Олексюк О.Є. 

ДОДАТКИ 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Декан факультету 

Загальні положення 

1. Керівництво інститутом, факультетом, коледжем здійснюється на 

постійній основі. 

2. Керівник видає розпорядження, яке є обов’язковим для виконання 

працівниками структурного підрозділу. 

3. Розпорядження може бути скасоване ректором, якщо воно 

суперечить законам та Статуту Університету. 

Навчально-методична робота 

1. Організовує 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 виконання. 

2. Планує роботу та звітує про її виконання. 

3. Керує вченою радою факультету, планує її роботу, звітує про 
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виконання. 

4. Організовує та реалізує комплексну систему управління якісною 

підготовкою фахівців. 

5. Відповідає за графік навчального процесу та розклад занять, 

здійснює контроль за їхнім дотриманням. 

6. Організовує впровадження та функціонування кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу. 

7. Допускає студентів до складання заліків та екзаменів, готує наказ 

про переведення їх на наступний курс навчання, рапорти на відрахування 

з університету.  

8. Формує державні екзаменаційні комісії, контролює розклад 

державних екзаменів та підготовку пов’язаної з ними документації. 

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

методичну, наукову та виховну роботу. 

10. Проводить попередній розподіл молодих фахівців на 

працевлаштування, укладає тристоронні договори, звітує перед ученою 

радою про доїзд випускників на робочі місця. 

11. Відповідає за підготовку заліково-екзаменаційної документації 

(до сесії), перевіряє правильність її оформлення (після заліків та 

екзаменів). 

12. Відповідає за належне відвідування студентами навчальних 

занять.  

13. Відповідає за ліцензування та акредитацію спеціальностей.  

14. Відповідає за замовлення студентських квитків, документів про 

освіту, заповнення додатків та своєчасне оформлення залікових книжок. 

15. Відповідає за вчасне призначення стипендій відповідно до 

Положення. 

16. Керує стипендіальною комісією. 

17. Організовує роботу комісій за основними напрямами роботи 

підрозділу. 

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

впорядкуванні закріпленої території. 

19. Відповідає за відрахування, переведення та поновлення студентів, 

своєчасну оплату за навчання (виконання контрактних умов). 

20. Відповідає за організацію профорієнтаційної роботи, забезпечує 

виконання ліцензованих обсягів прийому. 
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Наукова робота викладачів та студентів 

1. Здійснює керівництво та контроль за науково-дослідницькою 

роботою викладачів та студентів. 

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

працюють на профільних кафедрах інституту / факультету / коледжу. 

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

науковому рівню ПВС вищих закладів освіти III-IV рівня акредитації. 

4. Контролює хід виконання курсових та дипломних робіт, здійснює 

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

5. Організовує проведення звітних наукових конференцій 

викладачів та студентів, магістерських читань тощо. 

6. Сприяє участі викладачів та студентів у роботі зовнішніх 

науково-практичних конференцій та семінарів. 

7. Організовує та контролює звітність викладачів про наукову 

роботу. 

Виховна робота 

1. Відповідає за результати навчально-виховної роботи. 

2. Контролює та спрямовує роботу кураторів академічних груп 

(І курс). 

3. Сприяє роботі студентського самоврядування. 

4. Сприяє розвитку творчої активності студентів. 

5. Надає пропозиції щодо поселення студентів до гуртожитку, 

контролює виконання його мешканцями правил проживання у 

студентському гуртожитку. 

6. Дбає про добробут студентів у гуртожитку, сприяє зміцненню 

його матеріальної бази. 

7. Сприяє проведенню масових заходів зі студентами, відповідає за 

техніку безпеки. 

8. Відповідає за дотримання указів Президента, постанов Кабінету 

Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки України щодо здорового 

способу життя. 

9. Забезпечує зберігання навчального обладнання, меблів, 

дотримання санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях та гуртожитках. 

 

Заступник декана з навчально-організаційної роботи 

Загальні положення 
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1.1.Заступник декана з навчально-організаційної роботи 

призначається для організаційного забезпечення цілеспрямованої 

позанавчальної роботи зі студентами факультету, надання допомоги 

студентам у формуванні структур студентського врядування та здійсненні 

їх діяльності, планування і безпосереднього управління виховною 

роботою на факультеті. 

1.2. Заступником декана з навчально-організаційної роботи може 

бути один з найбільш досвідчених штатних викладачів факультету, який 

користується повагою і авторитетом у студентів і викладачів та 

співробітників, відзначається високими моральними якостями, володіє 

необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями 

та може забезпечити позитивний виховний вплив у середовищі 

факультету. 

1.3. Заступник декана з навчально-організаційної роботи 

призначається наказом ректора за поданням декана факультету після 

узгодження з проректором з науково-педагогічної роботи. 

1.4. У своїй роботі заступник декана з навчально-організаційної 

роботи керується чинним законодавством, статутом університету, 

наказами і розпорядженнями ректора та проректора науково-педагогічної 

роботи університету, декана факультету. Безпосередньо підпорядкований 

декану факультету, функціонально – проректору з науково-педагогічної 

роботи. 

Виховна робота 

2.1. Здійснення організаційного забезпечення та безпосереднє 

управління виховною роботою на рівні факультету. 

2.2. Розробка, формування комплексного плану виховної роботи на 

факультеті. 

2.3. Підбір і розстановка кадрів у системі виховної роботи 

факультету. Управління інститутом наставників студентських груп та 

кураторів студентських клубів за інтересами. 

2.4. Надання допомоги у формуванні, функціонуванні структур 

студентського врядування рівнів: факультет, курс, група, гуртожиток. 

Контроль за їх діяльністю. 

2.5. Взаємодія з осередками громадських організацій. 

2.6. Забезпечення організації та проведення заходів культурно-

просвітницького, виховного характеру на рівні факультету: зборів, 
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урочистих подій, конкурсів, вистав, спортивних змагань, мистецьких та 

інших творчих конкурсів, зустрічей з творчою інтелігенцією, тематичних 

лекторіїв, тощо. 

2.7. Організація роботи колективів та осередків народної творчості, 

клубів за інтересами, тощо, в межах факультету. 

2.8. Залучення студентів, викладачів та співробітників позаурочної 

культурно-просвітницької роботи на рівні факультету. 

2.9. Забезпечення діяльності факультетської ради з виховної роботи. 

2.10. Проведення соціологічних досліджень в студентських 

колективах і структурних підрозділах факультету. 

2.11. Контроль за навчальним процесом, зокрема, за дотриманням 

трудової та навчальної дисципліни, службової етики в міжособистих 

стосунках. 

2.12. Забезпечення роботи вихователів в закріплених гуртожитках. 

2.13. Участь в науково-дослідницькій роботі з проблем виховання 

студентської молоді. 

2.14. Підготовка необхідних організаційно-методичних документів, 

матеріалів, які забезпечують виховну роботу на факультеті. 

2.15. Організаційне забезпечення участі студентів, викладачів, 

співробітників факультету в позаурочній роботі, яка проводиться на рівні 

університету. 

2.16. Особиста участь в нарадах, семінарах, інших організаційно-

методичних заходах, які проводить ректорат із заступниками деканів з 

виховної роботи. 

2.17. Необхідна індивідуальна робота зі студентами факультету. 

2.18. Вивчення позитивного досвіду, підвищення кваліфікації, 

опанування новітніми методами і формами виховної роботи у вищих 

закладах освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації. 

Заступник декана з навчально-організаційної роботи має право: 

3.1. Разом з деканом здійснювати підбір і розстановку кадрів в 

системі виховної роботи факультету: наставників і старост студентських 

груп, вихователів в гуртожитках, кураторів студентських клубів за 

інтересами. 

3.2. Розглядати, корегувати, затверджувати, контролювати плани 

виховної роботи в студентських групах, на курсах, в закріплених 

гуртожитках. 
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3.3. Вимагати від викладачів виконання виховної роботи зі 

студентами в їх позанавчальний час в обсягах, які передбачені їхнім 

індивідуальним планом у відповідності з діючим в університеті 

"Положенням про планування, штатно-фінансове забезпечення виховної 

роботи". 

3.4. Контролювати стан виховної роботи, трудову і навчальну 

дисципліну, дотримання службової етики в міжособистісних стосунках 

викладачів, співробітників і студентів факультету. 

3.5. Брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням 

студентів з університету за різного роду порушення, а також погодження 

поновлення студентів, які були раніше відраховані з університету, або з 

інших ВНЗ за порушення внутрішнього розпорядку. 

3.6. Давати пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших 

форм заохочення кращим студентам факультету. 

3.7. Виступати з пропозиціями про адміністративні стягнення до 

порушників трудової, навчальної дисципліни, службової етики, тощо. 

3.8. Контролювати і корегувати від імені деканату діяльність 

структур студентського врядування, громадських організацій та їх 

осередків, які діють у межах факультету. 

3.9. Бути членом вченої ради факультету. 

3.10. Очолювати факультетську раду з виховної роботи. 

3.11. Давати розпорядження студентам, викладачам, співробітникам 

факультету в межах виконання своїх функціональних обов'язків. 

3.12.Заступник декана з виховної роботи факультету приймає до 

виконання виражені в усній або письмовій формі доручення декана 

факультету, а також доручення ректора, передані через помічників, 

повідомивши про це декана факультету. 

 

Заступник декана  з наукової роботи 

Загальні положення 

1.Призначається наказом ректора університету за поданням  

декана та викладачів кафедр з вищою медичною освітою, науковим 

ступенем та вченим званням (професор, доцент), які мають досвід 

науково-педагогічної роботи. 

2.Підпорядковується ректору та виконує вказівки проректора з 

наукової роботи університету. 
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3.Організовує науково-дослідницьку діяльність на факультеті 

згідно з наказами МОН України, керівними листами з планування 

науково-дослідних робіт і звітності з них, положеннями про науково-

дослідну роботу студентів. 

Наукова робота викладачів та студентів 

1.Планування підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрах. 

2.Планування держбюджетних, госпрозрахункових  та пошукових 

наукових досліджень університету. 

3.Виконання НДР відповідальними виконавцями; 

4.Підготовка і складання звітів про НДР. 

5. Ведення первинної документації на наукові дослідження. 

6.Підготовка статистичної звітності з наукової роботи факультету 

та подання у науковий відділ університету. 

6.Контроль за роботою наукових гуртків студентів на кафедрах 

факультету.  

7.Організація роботи з участі в конкурсах на отримання грантів та 

інвестиційних проектах. 

8.Підготовау відповідей на запити наукового відділу університету, а 

також інших підрозділів, що стосуються наукової роботи факультету. 

9.Надання допомоги науковцям з питань оформлення документів на 

впровадження результатів наукових досліджень у практику; 

10.Співпрацю з іншими структурними підрозділами наукового 

відділу (рада молодих учених, СНТ, ВНМІ, відділ патентно-

ліцензійної роботи, бібліотеки, метрологічна служба, віварій). 

 


