
Додаток и 6
до наказу ДДУВС
від 2016 №:ЛСиу

ПОЛОЖЕННЯ

про факультет № 1 Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 
та заочного навчання Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ 

1. Загальні положення
1.1. Факультет № 1 (далі -  факультет) є структурним підрозділом 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання 
(далі -  Інститут) Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ (далі -  Університет), який здійснює підготовку фахівців із числа 
співробітників Національної поліції без відриву від роботи за державним 
замовленням освітніх рівнів магістра за напрямом підготовки «Правоохоронна 
діяльність» бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство» та 
«Правоохоронна діяльність».

1.2.Факультет створюється, реорганізовується і ліквідовується рішенням 
вченої ради ДДУВС за поданням ректора Університету.

1.3. Факультет забезпечує організацію навчально-методичної, науково- 
дослідницької та виховної роботи за заочною формою навчання.

1.4. На факультет та інші підрозділи Університету, які забезпечують 
навчальний процес за заочною формою навчання, покладається вирішення 
питань, передбачених Положенням про вищий заклад освіти України та 
наказами МВС України від 21.07.2008 №346 «Про затвердження Положення 
про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МВС за заочною та 
дистанційною формами навчання», від 07.09.2009 № 381 «Про затвердження 
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС».

2. Основні завдання та функції факультету
2.1. Організація та підготовка фахівців за заочною формою навчання.
2.2. Освітній процес є основним напрямом функціонування факультету, 

що забезпечується цілеспрямованою діяльністю керівництва Інституту, 
факультету, науково-педагогічних працівників кафедр Університету, 
адміністративного, допоміжного та обслуговуючого персоналу.

2.3. Упровадження в навчальний процес технічних засобів, прогресивних 
форм і методів навчання, які повною мірою враховують специфіку заочної 
форми навчання та практичну діяльність слухачів.

2.4. Участь у дослідженнях Університету з питань удосконалення 
навчально-методичної роботи, узагальнення досвіду організації заочного 
навчання в інших вищих навчальних закладах і впровадження його в освітній 
процес на факультеті.



2.5. Організація та забезпечення проведення навчально-екзаменаційних 
сесій і настановних зборів, контроль за якістю занять і відвідуванням їх 
слухачами.

2.6. Контроль за своєчасним і якісним виконанням навчального та 
робочого планів слухачами.

2.7. Організація обліку та аналіз успішності слухачів, розроблення заходів 
щодо підвищення якості їхньої підготовки.

2.8. Забезпечення слухачів підручниками, навчально-методичними 
посібниками, програмами, методичними вказівками та іншою необхідною 
документацією, надання методичної допомоги слухачам в їхній самостійній 
роботі, контроль за дотриманням режиму таємності, збереженням навчальної 
літератури та інших джерел інформації.

2.9. Здійснення контролю за наявністю необхідної для забезпечення 
освітнього процесу літератури в бібліотеках Університету, порядком її видання, 
користування, своєчасного повернення і поновлення.

2.10. Організація, спільно з кафедрами, керівництва науково- 
дослідницькою діяльністю слухачів і підготовки ними конкурсних наукових 
робіт, тез на щорічну науково-практичну конференцію, написання письмових 
робіт відповідно до навчальних планів.

2.11. Організація виховної роботи з перемінним складом факультету, 
слухачами під час їхнього перебування на навчально-екзаменаційних сесіях і 
настановних зборах.

2.12. Організація та здійснення заходів щодо чергового набору слухачів 
на навчання до факультету та випуску фахівців.

2.13. Підготовка та подання матеріалів до екзаменаційних комісій 
Університету щодо виконання слухачами навчальних програм підготовки 
фахівців та їхній допуск до атестації.

2.14. Створення необхідних умов для самостійної роботи слухачів, 
виконання ними навчального плану в повному обсязі.

2.15. Аналіз навчально-методичної роботи, складання графіків 
екзаменаційних сесій та порядку роботи екзаменаційних комісій, проведення 
аналізу успішності слухачів з навчальних дисциплін та контроль за 
відвідуванням слухачами навчальних занять.

2.16. Внесення пропозицій щодо подальшого розвитку і вдосконалення 
освітньої діяльності Інституту та Університету.

2.17. Підготовка проектів наказів щодо заохочення працівників та 
слухачів факультету та накладення на них стягнень.

2.18. Організація виконання заходів, передбачених для факультету 
планом роботи Інституту на навчальний рік.

2.19. Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази факультету.
2.20. Створення належних умов праці, навчання, професійного росту, 

забезпечення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та 
моральному розвитку; підвищення кваліфікації працівників.

2.21. Підготовка проектів наказів ректора Університету про зарахування 
на навчання, переведення на наступний курс, допуск до атестації, закінчення
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навчального закладу і присвоєння ступенів освіти за напрямами та 
спеціальностями та видання дипломів випускникам.

2.22. Своєчасне підготування планів, навчально-методичних документів 
та інших матеріалів (звітів) щодо діяльності факультету.

2.23. Розгляд в установленому порядку заяв, скарг і пропозицій, які 
надходять до факультету.

2.24. Організація діловодства на факультеті.
2.25. Робота факультету проводиться за планом, який розробляється на 

навчальний рік, погоджується з директором Інституту та затверджується 
проректором за напрямом діяльності.

3. Організація освітнього процесу
3.1. Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократії, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь- 
яких політичних партій, громадських організацій.

3.2. Мова навчання визначається Законом України «Про мову».
3.3. Навчально-методична робота в системі вищих навчальних закладів 

МВС України базується на вимогах законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», державних стандартів освіти, освітньо-професійних програм, інших 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України.

3.4. Терміни навчання визначаються нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, зазначаються у робочих навчальних 
планах підготовки фахівців, затверджених ректором Університету.

4. Керівництво факультетом
4.1. Керівництво діяльністю факультету здійснює декан факультету, який 

призначається на посаду й звільняється з неї наказом ректора.
4.2. Декан факультету несе персональну відповідальність за організацію 

діяльності факультету.
4.3. Є прямим керівником постійного складу факультету та перемінного 

складу під час його перебування на настановних зборах, навчально- 
екзаменаційних сесіях та атестації. У своїй діяльності він підзвітний ректорові 
Університету, керівництву Інституту та проректорам.

4.4. Діяльність декана факультету здійснюється у взаємодії з іншими 
структурними підрозділами Інституту та Університету.

5. Структура та штат факультету
5.1. Структура та штат факультету визначаються існуючими нормативами 

і затверджуються Міністерством внутрішніх справ України.
6. Права та обов’язки декана факультету
6.1. Декан факультету здійснює загальне керівництво факультетом, 

відповідає за організацію його роботи та діяльності його працівників, звітує 
щодо цих питань перед начальником Інституту.

6.2. Відповідно до Статуту Університету та Положення про навчально- 
науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання факультет має 
такі основні обов’язки:

6.3. Планує роботу факультету, здійснює контроль за її виконанням.



6.4. Декан факультету є прямим начальником постійного та 
перемінного складу факультету.

6.5. Має дисциплінарні права, передбачені Дисциплінарним статутом 
органів внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС України від 
22.02.2006 № 3960 IV.

6.6. Проводить профорієнтаційну роботу серед майбутніх вступників. 
З метою якісного та повного набору на навчання може відвідувати 
комплектуючі органи, організовувати висвітлення процесу навчання в 
Університеті на телебаченні, радіо, у пресі.

6.7. Забезпечує організацію і контроль за виконанням навчальних планів 
та розкладів занять навчально-екзаменаційних сесій.

6.8. Постійно працює з нормативно-правовими актами, документами та 
літературою, що мають обмеження для користування, забезпечує дотримання 
вимог режиму таємності особовим складом факультету.

6.9. Вносить пропозиції керівництву про заохочення, накладення 
дисциплінарних стягнень, встановлення розмірів щомісячної премії 
працівникам факультету.

6.10. За дорученням керівництва організовує проведення службових 
перевірок щодо осіб постійного та перемінного складу факультету.

6.11. Доповідає керівництву інституту:
6.11.1. Про комплектування факультету перемінним складом, результати 

роботи факультету, навчально-екзаменаційних сесій, атестації і вступних 
випробувань.

6.11.2. Про результати контролю освітнього процесу, опитування і 
анкетування слухачів.

6.11.3. Пропозиції щодо вдосконалення навчальної, методичної, виховної 
роботи, а також з інших питань діяльності факультету.

6.11.4. Пропозиції про відрахування з числа слухачів, поновлення на 
навчання, залишення на повторне навчання, переведення слухачів на наступний 
курс.

6.11.5. Пропозиції про допуск слухачів до проведення атестації.
6.12. Готує матеріали і вносить пропозиції щодо переміщення по службі, 

стажування, службового атестування, функціональних обов’язків, присвоєння 
спеціальних звань особовому складу факультету.

6.13. Організовує:
6.13.1. Виконання наказів, інструкцій, у тому числі тих, що мають 

обмеження для користування, рішень та вказівок вищих органів - МВС 
України, керівництва Університету та Інституту щодо питань заочного 
навчання.

6.13.2. Виконання працівниками факультету функціональних обов’язків, 
дотримання ними службової та трудової дисципліни.

6.13.3. Взаємодію факультету з відділом кадрового забезпечення, 
навчально-методичним відділом, кафедрами, бібліотеками та іншими 
підрозділами Університету і Інституту.
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6.13.4. Залучення слухачів факультету до науково-дослідницької 
роботи Інституту та Університету.

6.13.5. Вивчення та впровадження в практику позитивного досвіду 
організації навчання за заочною формою. Сприяє розвитку освітньої та 
матеріальної бази факультету.

6.13.6. Підготовку методичних рекомендацій та інших документів 
методичного характеру щодо діяльності факультету за основними напрямами 
службової діяльності.

6.13.7. Проведення службових нарад на факультеті, зборів та стройових 
оглядів слухачів.

6.14. Бере участь:
6.14.1. В організації роботи приймальної та екзаменаційних комісій щодо 

наборів та випусків слухачів.
6.14.2. У розгляді запитів та клопотань комплектуючих органів, листів, 

скарг та пропозицій щодо навчання та інших аспектів діяльності факультету.
6.14.3. У проведенні навчально-методичних конференцій, кафедральних і 

міжкафедральних нарад з питань удосконалення освітнього процесу зі 
слухачами.

6.15. Приймає рішення про встановлення термінів ліквідації академічної 
заборгованості слухачами.

6.16. Здійснює контроль:
6.16.1. За якістю підготовки науково-педагогічних працівників до 

проведення всіх видів занять.
6.16.2. За відвідуванням занять слухачами (доповідає про факти 

порушення навчальної дисципліни керівництву).
6.16.3. За дотриманням режиму таємності слухачами факультету під час 

навчально-екзаменаційних сесій та атестацій.
6.16.4. За навчальним процесом (відвідує всі види занять, у тому числі із 

дисциплін, зміст яких містить інформацію таємного характеру).
6.17. За узгодженням з навчально-методичним відділом та кафедрами 

Університету безпосередньо може брати участь у освітньому процесі.
7. Організація діяльності факультету
7.1. В організації повсякденної діяльності факультет керується Статутом 

Університету, Положенням про навчально-науковий інститут післядипломної 
освіти та заочного навчання та Положенням про факультет.

7.2. Забезпечення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи 
слухачів факультету здійснюють науково-педагогічні працівники кафедр 
Університету, інших вищих навчальних закладів та досвідчені працівники 
Державних відомств та установ.

7.3. Організаційною основою діяльності факультету є План роботи 
навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на навчальний 
рік та план роботи факультету.

7.4. Діловодство на факультеті ведеться в установленому порядку та 
відповідно до затвердженої номенклатури справ.
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7.5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення факультету 
здійснюється відповідними службами Університету.

7.6. Факультет може мати свою печатку та штамп зі своїм 
найменуванням.

Декан факультету № 1 
Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти 

та заочного навчання

ПОГОДЖЕНО
Директор Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти та 

заочного навчання

Провідний юрисконсульт 

відділу юридичного забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Вченої ради 
Протокол № 4 від 28.04.2016
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О.В. Ведмідський

О.Ю. Анісімова


