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ПОЛОЖЕННЯ
про факультет № 2 Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

та заочного навчання Дніпропетровського державного університегу
внутрішніх справ

1. Загальні положення
1.1. Факультет № 2 (далі -  факультет) є структурним підрозділом 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання 
(далі -  Інститут) Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ (далі -  Університет).

1.2. Освітню, методичну та/або наукову діяльність для здобувачів вищої 
освіти факультету забезпечують кафедри факультету № 4 Університету.

1.3. Факультет створюється, реорганізовується і ліквідовується рішенням 
Вченої ради Університету за поданням ректора Університету.

1.4. Факультет забезпечує організацію навчально-методичної та виховної 
роботи за заочною формою навчання.

1.5. У своїй діяльності факультет керується Конституцією України, 
законами України, указами і розпорядженнями Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 
Статутом Університету, Положенням про Вчену раду Університету, 
Положенням про ректорат Університету, Положенням про Інститут та даним 
Положенням.

1.6. Для затвердження підпису декана факультету з питань надання 
довідок про навчання, довідкок-викликів, довідкок про успішність та 
характеристик з місця навчання використовується печатка факультету № 2 
Інституту.

2. Основні завдання та функції факультету
2.1. Організація та здійснення підготовки фахівців за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб за заочною формою навчання освітнього ступеня 
«бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401), 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»
(7.03040101), освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»
(8.03040101) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

2.2. Забезпечення виконання умов договору про навчання з фізичними і 
юридичними особами та інших платних послуг.
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2.3. Упровадження в освітній процес технічних засобів, прогресивних 
форм і методів навчання, які в повній мірі враховують специфіку заочної форми 
навчання та практичну діяльність здобувачів вищої освіти.

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 
здобувачами вищої освіти.

2.6. Забезпечення умов для опанування здобувачами вищої освіти 
навчальних планів, підготовка їх до професійної діяльності.

2.7. Контроль за своєчасним і якісним виконанням навчального та 
робочого планів здобувачами вищої освіти.

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

2.9. Організація виховної роботи зі здобувачами вищої освіти під час їх 
перебування на навчально-екзаменаційних сесіях і настановних зборах.

2.10. Організація та здійснення заходів щодо чергового набору здобувачів 
вищої освіти на навчання до факультету та випуску фахівців.

2.11. Створення необхідних умов для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти, виконання ними навчального плану в повному обсязі.

2.12. Аналіз навчально-методичної роботи, надання пропозицій до 
графіків екзаменаційних сесій та порядку роботи екзаменаційних комісій, 
проведення аналізу успішності здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін 
та контроль за відвідуванням ними навчальних занять.

2.13. Підготовка та подання матеріалів до екзаменаційних комісій 
Університету щодо виконання здобувачами вищої освіти навчальних програм 
підготовки фахівців та їх допуск до атестації.

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

2.15. Підготовка проектів наказів щодо заохочення працівників та 
здобувачів вищої освіти факультету, та накладення на них стягнень.

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

2.17. Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази факультету.
2.18. Підготовка проектів наказів ректора Університету про зарахування 

на навчання, переведення на наступний курс, допуск до атестації, закінчення 
навчального закладу і присвоєння ступенів освіти за напрямами та 
спеціальностями та видачу дипломів випускникам.

2.19. Своєчасна підготовка планів, навчально-методичних документів та 
інших матеріалів (звітів) щодо діяльності факультету.
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2.20. Організація обліку та аналіз успішності здобувачів вищої освіти, 
розробка заходів щодо підвищення якості їх підготовки.

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

2.22. Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на 
підставі угод, укладених Університетом.

2.23. Організація діловодства на факультеті.

3. Організація освітнього процесу та діяльності факультету
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. Конкретні терміни навчання, визначаються нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, зазначаються у робочих 
навчальних планах підготовки фахівців, затверджених ректором Університету.

3.5. Забезпечення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи 
здобувачів вищої освіти факультету здійснюють науково-педагогічні 
працівники кафедр Університету, інших вищих навчальних закладів та 
досвідчені працівники державних відомств та установ.

3.6. Організаційною основою діяльності факультету є План роботи 
Інституту на навчальний рік та план роботи факультету.

3.7. Діловодство на факультеті ведеться в установленому порядку та 
відповідно до затвердженої номенклатури справ.

3.8. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення факультету 
здійснюється відповідними службами Університету.

4. Керівництво факультету
4.1. Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається Вченою 

радою Університету та призначається ректором Університету за поданням 
директора Інституту.

4.2. Декан факультету несе персональну відповідальність за організацію 
діяльності факультету та виконання обов’язків, передбачених даним 
Положенням.

Він є прямим начальником постійного складу факультету та перемінного 
під час їх перебування на настановних зборах, навчально-екзаменаційних 
сесіях та державної атестації.
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У своїй діяльності він підзвітний ректору Університету, керівництву 
Інституту та проректорам Університету.

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

4.4. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором 
Університету за поданням Вченої ради Університету з підстав, визначених 
законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов 
контракту.

4.5. У разі тимчасової відсутності декана факультету (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності) виконання його обов’язків 
покладається на заступника декана.

4.6. Декан факультету має право:
4.6.1. Видавати розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, 

які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу 
факультету і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони 
суперечать законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам 
Університету.

4.6.2. Вносити необхідні зміни до плану роботи факультету і його 
працівників, у навчальну документацію з наступним її затвердженням у 
встановленому порядку.

4.6.3. Вносити на розгляд навчально-методичного відділу Університету 
пропозиції щодо вдосконалення навчальної й іншої діяльності.

4.6.4. Представляти факультет на Вченій раді, оперативних нарадах, 
ректораті Університету.

4.6.5. Відвідувати й контролювати всі види навчальних занять, вносити 
пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

4.5.6. На умовах штатного сумісництва займатися науково-педагогічною 
діяльністю.

4.6.7. Виходити до керівництва Інституту із пропозицією про 
застосування заходів заохочення або стягнення за наявності відповідних 
підстав, клопотати про дострокове зняття раніше накладених стягнень щодо 
працівників факультету або здобувачів вищої освіти.

4.6.8. Запитувати та отримувати в підрозділах Університету інформацію 
та документи, необхідні для виконання завдань, покладених на факультет.

4.6.9. Вимагати від підпорядкованих працівників знання та неухильного 
виконання вимог Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку 
Університету, Положення про Інститут, Положення про факультет, їх 
посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

4.7. Обов’язки декана факультету:
4.7.1. Забезпечує виконання факультетом завдань, поставлених перед

ним.
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4.7.2. Керує згідно з чинним законодавством освітньою діяльністю 
факультету, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне 
використання майна факультету.

4.7.3. Вживає заходів щодо забезпечення факультету кваліфікованими 
кадрами, ефективного використання знань та досвіду працівників, створення 
безпечних і сприятливих умов праці.

4.7.4. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і навчальної 
дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності 
працівників.

4.7.5. 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.

4.7.6. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів 
керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності 
праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену 
йому справу та результати роботи всього колективу.

4.7.7. Щороку звітує перед конференцією трудового колективу Інституту.
4.7.8. Доповідає керівництву Інституту:
4.7.8.1. Про формування контингенту осіб, які виявили бажання 

навчатися на факультеті, у визначеній кількості за відповідним напрямом 
підготовки, спеціальностями (спеціалізаціями).

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

4.7.8.3. Про результати контролю освітнього процесу, опитування і 
анкетування здобувачів вищої освіти.

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

4.7.8.5. Пропозиції про відрахування з числа здобувачів вищої освіти, 
поновлення на навчання, залишення на повторне навчання, переведення на 
наступний курс.

4.7.8.6. Пропозиції про допуск здобувачів вищої освіти до проведення 
атестації.

4.7.9. Організовує:
4.7.9.1. Роботу та ефективну взаємодію працівників факультету, 

спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення освітньої діяльності, 
пов’язаної зі здобуттям вищої юридичної освіти, здійснення наукової, науково- 
методичної та науково-виробничої діяльності з урахуванням соціальних та 
ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи факультету, зростання 
якості та конкурентоспроможності освітніх послуг, їх відповідність світовим 
стандартам з метою задоволення потреб замовників.

4.7.9.2. Діяльність факультету на основі застосування методів 
обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових
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витрат, вивчення кон’юнктури ринку та передового досвіду з метою 
підвищення якості освітніх послуг, економічної ефективності, раціонального 
використання трудових ресурсів.

4.7.9.3. Залучення здобувачів вищої освіти факультету до науково- 
дослідницької роботи Інституту та Університету.

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

4.7.9.5. Проведення службових нарад на факультеті, зборів.
4.7.9.6. Взаємодію факультету з відділом кадрового забезпечення, 

навчально-методичним відділом, кафедрами, бібліотеками та іншими 
підрозділами Університету та Інституту.

4.7.10. Бере участь:
4.7.10.1. В організації та роботі приймальної та екзаменаційних комісій 

щодо наборів та випусків здобувачів вищої освіти.
4.7.10.2. У розгляді запитів та клопотань комплектуючих органів, листів, 

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

і міжкафедральних нарад з питань удосконалення освітнього процесу зі 
здобувачами вищої освіти.

4.7.10.4. Приймає рішення про встановлення термінів ліквідації 
академічної заборгованості здобувачами вищої освіти.

4.7.11. Погоджує:
4.7.11.1. Призначення працівників факультету.
4.7.11.2. Розклад навчальних занять, графіки освітнього процесу, план 

роботи факультету, навчальні плани та програми, розподіл обсягу навчального 
навантаження.

4.7.11.3. Навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками 
та планами.

4.7.12. Контролює:
4.7.12.1. Виконання навчальних планів та програм.
4.7.12.2. Якість роботи науково-педагогічних працівників, організацію 

навчально-виховної роботи, організацію побутового обслуговування учасників 
навчально-виховного процесу.

4.7.12.3. Відвідування занять здобувачами вищої освіти. Доповідає про 
факти порушення навчальної дисципліни керівництву.

4.7.12.4. Забезпечення охорони праці, дотримання законності, трудової 
дисципліни та порядку.

4.8. Декан факультету несе відповідальність за:
4.8.1. Незабезпечення виконання покладених на факультет завдань.
4.8.2. Несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків.



5. Відповідальність факультету
5.1. Факультет несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання поставлених завдань та функцій, передбачених даним Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами.

6. Майно факультету
6.1. Для забезпечення виконання покладених на факультет завдань та 

функцій структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності.
6.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладається на декана підрозділу з яким укладається договір про повну 
матеріальну відповідальність.

7. Заключні положення
Пропозиції щодо внесення змін до Положення про факультет № 2 можуть 

бути внесені директором Інституту, деканом факультету № 2 та Вченою радою 
Університету.

Зміни до Положення про факультет № 2 затверджуються Вченою радою 
Університету і набувають чинності з
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