
ПОЛОЖЕННЯ
про факультет соціально- психологічної освіти та управління

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
1. Загальні положення
1.1. Факультет соціально-психологічної освіти та упраління 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі -  
факультет) -  структурний підрозділ Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ (далі -  університет), який створюється 
відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2. Факультет у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання 
корупції», указами і розпорядженнями Президента України, постановами 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом, 
Положенням про Вчену раду, Положенням про ректорат університету та даним 
Положенням.

1.3. Факультет здійснює свою роботу в тісному контакті з керівництвом, 
Вченою радою та структурними підрозділами університету.

1.4. Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається на 
посаду і звільняється з неї наказом ректора університету відповідно до чинного 
законодавства.

1.5. Штатна чисельність факультету визначається штатним розписом 
університету. До складу факультету входять такі підрозділи:

- кафедри: аналітичної економіки та менеджменту, психології та
педагогіки, управління та адміністрування, міжнародних відносин та туризму.

1.6. Факультет може мати печатку зі своїм найменуванням, власну 
символіку та атрибутику. Печатка факультету зберігається у декана та 
використовується для оформлення довідок про навчання здобувачами вищої 
освіти, характеристик здобувачів вищої освіти, навчальних карток та ін.

2. Основні завдання факультету
2.1. Основними завданнями Факультету є:
2.1.1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття здобувачами вищої освіти відповідного освітнього ступеня (бакалавр, 
магістр) за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Психологія», 
«Публічне управління та адміністрування» за денною формою навчання.

2.1.2. Провадження наукової діяльності шляхом наукових досліджень і 
забезпечення творчої діяльності здобувачів вищої освіти, підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому 
процесі.



2.1.3. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку 
держави через формування людського капіталу.

2.1.4. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах.

2.1.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

2.1.6. Створення необхідних умов для реалізації здобувачами вищої 
освіти їхніх здібностей і талантів.

2.1.7. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства.

2.1.8. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 
культурного рівня громадян.

2.1.9. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту і культури.

2.1.10. Вивчення попиту на ринку праці спеціальностей за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та сприяння 
працевлаштуванню випускників факультету.

2.1.11. Впровадження в освітній процес досягнень передового світового 
досвіду в галузі освітньої діяльності, використання новітніх інформаційних 
технологій.

2.1.12. Забезпечення виконання умов договору про надання освітніх 
полсуг.

2.1.13. Проведення роботи з професійної орієнтації населення згідно з 
пріоритетами державної економічної та соціальної політики, світовим досвідом 
і конкурентноспроможністю національного ринку праці.

3. Функції факультету
3.1. Фундаментальна, наукова, професійна та практична підготовка 

громадян України.
3.2. Створення умов для здобуття фахівцями освітніх ступенів (бакалавр, 

магістр) відповідно до їхніх покликань, інтересів і здібностей.
3.3. Використання інновацій, спрямованих на розв’язання проблем і 

завдань сучасного етапу розвитку освіти й особистості.
4. Права і обов’язки факультету
4.1. Факультет має право:
4.1.1. Надавати пропозиції щодо визначення принципів та процедур 

забезпечення якості вищої освіти.
4.1.2. Здійснювати моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне 
управління та адміністрування» .

4.1.3. Щорічно оцінювати здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 
працівників, педагогічних працівників факультету та регулярно
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оприлюднювати результати таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
університету, інформаціних стендах університету та в будь-який інший спосіб.

4.1.4. Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 
педагогічних працівників.

4.1.5. Забезпечувати наявність необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 
за кожною освітньою програмою.

4.1.6. Забезпечувати наявність інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом.

4.1.7. Забезпечувати публічність інформації про освітні програми, ступені 
освіти та кваліфікації.

4.1.8. Забезпечувати ефективну систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників факультету і здобувачів 
вищої освіти.

4.1.9. Створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 
особливими освітніми потребами.

4.1.10. Надавати пропозиції щодо розробки та реалізації освітніх програм 
в межах ліцензованої спеціальності.

4.1.11. Надавати пропозиції щодо обрання типів програм підготовки 
бакалаврів і магістрів з переліку, що передбачений Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти.

4.1.12. Надавати пропозиції щодо формування штатного розпису 
факультету.

4.1.13. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- 
дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу.

4.1.14. Розробляти спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних 
дисциплін.

4.1.15. Готувати фахівців за замовленням підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, 
громадських організацій та за договорами з громадянами.

4.1.16. Створювати банки даних відповідно до потреб освітньої та 
науково-дослідної діяльності.

4.1.17. Проводити роботу щодо укладання договорів про спільну 
діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її 
межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.

4.1.18. Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством 
для закладів вищої освіти.

4.1.19. Мати іцші права відповідно до законодавства України.
4.2. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти, які навчаються, визначаються відповідно до 
Конституції і законодавства України, законодавчих та нормативних актів з 
питань вищої освіти, наукової та науково-технічної діяльності, Статуту 
університету, Правил внутрішнього розпорядку університету та даного 
Положення.
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4.3. Права науково-педагогічних працівників та інших працівників 

факультету " забезпечуються шляхом виконання ректором положень 
колективного договору, умов укладених трудових договорів (контрактів).

4.4. Права науково-педагогічних і педагогічних працівників:
- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

людства загалом;
- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
- на захист професійної честі та гідності;
- брати участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути 

обраним до вищого колегіального органу громадського самоврядування, Вченої 
ради університету чи факультету;

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
освітнього процесу;

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами університету, умовами індивідуального 
трудового договору та колективного договору;

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
університету;

- на захист права інтелектуальної власності;
- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п ’ять

років;
- на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку;
- бути членом і брати участь у діяльності професійних спілок, 

громадських об’єднань і політичних партій;
- приймати вмотивоване рішення про відмову від участі в науковій 

(науково-технічній) діяльності, результати якої можуть порушити права самого 
наукового працівника або іншої людини, суспільства, завдати шкоди 
навколишньому природному середовищу або порушити етичні норми 
наукового співтовариства;

- на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів 
державного бюджету та інших джерел фінансування відповідно до 
законодавства України;

- на іменнні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються 
державою, юридичними та фізичними особами;

- на об’єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної 
винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та 
складності виконуваної роботи, а також на одержання доходу чи іншої 
винагороди від реалізації наукового або науково-технічного (прикладного) 
результату своєї діяльності;

- працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та науково- 
педагогічних посадах, за умови забезпечення уникнення конфлікту інтересів;

4.5. Обов’язки науково-педагогічних і педагогічних працівників:
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4.5.1. Забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних 
працівників).

4.5.2. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників).

4.5.3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
осіб, які навчаються в університеті, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України 
та державних символів України.

4.5.4. Розвивати в здобувачів вищої освіти, які навчаються в університеті, 
самостійність, ініціативу, творчі здібності.

4.5.5. Представляти результати своєї наукової та науково-технічної 
діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій тощо;

4.5.6. Додержуватися етичних норм наукового співтовариства.
4.5.7. Дотримуватися Статуту університету, законів, інших нормативно- 

правових актів.
4.6. Права здобувачів вищої освіти
Здобувачі вищої освіти факультету крім прав, передбачених Законом 

України «Про освіту», мають право на:
4.6.1. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.
4.6.2. Трудову діяльність у позанавчальний час.
4.6.3. Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами університету.
4.6.4. Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для здобувачів вищої освіти з 
особливими освітніми потребами).

4.6.5. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами університету у порядку, передбаченому Статутом 
університету.

4.6.6. Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, 
виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації.

4.6.7. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 
спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 
кордоном, у встановленому законодавством порядку.

4.6.8. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту, оздоровлення.

4.6.9. Внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання.
4.6.10. Участь у громадських організаціях.
4.6.11. Участь у діяльності орагнів громадського самоврядування 

університету, факультету, Вченої ради університету, факультету, органів 
студентського самоврядування.



4.6.12. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньою 
програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 
25 відсотків загальної кількості ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 
освіти. При цьому з добувач і певного рівня вищої освіти мають право вибирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з деканом факультету, :

4.6.13. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також 
у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої 
освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

4.6.14. Академічну мобільність, у тому числі міжнародну.
4.6.15. Академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням 

окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у 
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.6.16. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.
4.6.17. Заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській 

роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо.
4.6.18. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства.
4.6.19. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 
функцій згідно із законодавством.

4.6.20. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 
тижнів на навчальний рік.

4.6.21. Отримання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.6.22. Оскарження дій органів управління університету та їх посадових 
осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

4.6.23. Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний 
доступ до інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних 
показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

4.7. Здобувані вищої освіти, які навчаються в університеті за денною 
формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.8. Зобувачі вищої освіти мають право на отримання студентського 
квитка.

4.9. Обов’язки здобувачів вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти факультету, крім обов’язків, передбачених 

Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», зобов’язані:
4.9.1. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил 

внутрішнього розпорядку університету.
4.9.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями.

4.9.3. Виконувати вимоги освітньої програми.
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4.9.4. Вчасно інформувати керівництво, факультету про неможливість з 

поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) модульний 
контроль, заліки та іспити, виконувати індивідуальні та самостійні завдання.

4.10. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього 
розпорядку університету ректор може накласти дисциплінарне стягнення на 
здобувана вищої освіти або відрахувати його з університету.

4.1 1. З університету здобувач вищої освіти може бути відрахований:
4.11.1. За власним бажанням.
4.11.2. За пропуски навчальних занять без поважної причини більше 20 % 

від аудиторного навантаження на семестр.
4.11.3. За появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, 

гуртожитку, на території університету в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсикологічного сп’яніння.

4.11.4. За вироком суду, що вступає в законну силу.
4.11.5. За одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку університету (за погодженням з органом 
студентського самоврядування факультету).

4.11.6. За порушення умов договору про навчання в університеті.
4.11.7. У зв’язку з завершенням навчання за відповідною освітньою 

програмою.
4.11.8. В інших випадках, передбачених законом.
4.12. Здобувач вищої освіти, відрахований з університету до завершення 

навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 
інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і 
здобуту кількість кредитів ЄКТС.

4.13 Особисто дотримуватися та контролювати дотримання науково- 
педагогічними працівниками кафедри вимог Закону України «Про запобігання 
корупції», Антикорупційної програми Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, пов’язаних з нею внутрішніх нормативних 
документів. Невідкладно доповідати ректору та/або відповідній посадовій особі 
навчального закладу, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми, 
про випадки порушення вимог Антикорупційної програми та/або 
антикорупційного законодавства.

4.14 Сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, 
спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
межах своїх повноважень.

4.15. Дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

4.16 Забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових 
актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним 
домаганням.

5. Керівництво та структура факультету
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5.1. Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати 

на цій посаді більше ніж два строки. Декан факультету обирається за конкурсом 
таємним голосуванням Вченою радою факультету.

5.2. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю факультету.

5.3. Декан факультету безпосередньо підпорядковується ректору 
університету або особі, яка виконує його обов’язки.

Повноваження декана факультету визначаються Положенням про 
факультет та посадовою інструкцією, яке затверджується Вченою радою 
університету.

5.4. У разі тимчасової відсутності декана факультету (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності) виконання його обов’язків 
покладається на заступника декана або на завідувача кафедри, визначеного 
деканом.

5.5. Права та обов’язки декана факультету
Декан факультету:
5.5.1. Здійснює управління діяльністю факультету, координує роботу 

заступника декана, керівників структурних підрозділів факультету.
5.5.2. Представляє факультет у державних та інших органах, відповідає за 

результати його діяльності.
5.5.3. Видає відповідно до законодавства організаційно-розпорядчі 

документи, що стосуються діяльності 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.

5.5.4. Затверджує рішення Вченої ради факультету.
5.5.5. Вносить керівництву університету пропозиції щодо:
- створення робочих органів факультету;
- призначення заступника декана факультету;
- формування контингенту здобувачів вищої освіти, які виявили бажання

навчатися на факультеті, у визначеній кількості за відповідними
спеціальностями (спеціалізаціями);

- поновлення, переведення та відрахування здобувачів вищої освіти, які 
навчаються на факультеті, за погодженням з органами студентського 
самоврядування;

заохочення (притягнення до дисциплінарної відповідальності) 
здобувачів вищої освіти та працівників факультету.

5.5.6. Погоджує призначення науково-педагогічних та інших працівників 
факультету.

5.5.7. Розробляє посадові інструкції працівників факультету та визначає 
обсяг їх функціональних обов’язків.

5.5.8. Узгоджує розклад навчальних занять, графіки освітнього процесу, 
плани роботи структурних підрозділів факультету.



5.5.9. Здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 
навчально-методичною та науковою діяльністю науково-педагогічних 
працівників.

5.5.10. Узгоджує дозволи на навчання здобувачам вищої освіти за 
індивідуальними планами, затверджує індивідуальні графіки навчання та 
здійснює контроль за їх виконанням.

5.5.11. Надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних 
дисциплін, складання академічної різниці здобувачам вищої освіти, 
переведеним або поновленим на навчання.

5.5.12. Затверджує перезарахування навчальних дисциплін здобувачам 
вищої освіти, що переводяться чи поновлюються в складі здобувачів вищої 
освіти.

5.5.13. Щороку розробляє план роботи факультету та звітує перед 
конференцією трудового колективу факультету.

5.5.14. Забезпечує дотримання вимог щодо охорони праці, законності, 
службової дисципліни та порядку.

5.5.15. Виконує інші повноваження, передбачені посадовою інструкцією 
декана факультету.

5.5.16. Має право вимагати від підпорядкованого складу знання та 
неухильного виконання вимог даного Положення, Правил внутрішнього 
розпорядку, посадових інструкцій.

5.5.17. Делегує, у разі необхідності, окремі свої повноваження 
заступнику.

5.6. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, 
виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямами дільності 
факультету здійснює заступник декана відповідно до його посадової інструкції.

5.7. Заступник декана факультету призначається ректором університету за 
погодженням з органом студентського самоврядування і підпорядковується 
декану факультету.

Кандидат на посаду заступника декана повинен бути громадянином 
України, вільно володіти українською мовою, мати науковий ступінь (ступінь 
магістра) або вчене звання, а також досвід роботи не менше 5 років.

5.8. Кафедра факультету є базовим структурним підрозділом 
університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за 
певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою 
спеціальностей, до складу якого входить не менше п ’яти науково-педагогічних 
працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з 
них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

5.9. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління 
факультетом, що утворюється на п ’ять років, склад якого затверджується 
наказом ректора протягом п ’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 
попереднього складу Вченої ради.

5.10. Повноваження Вченої ради факультету визначаються Вченою радою 
університету відповідно до Статуту університету.
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5.11. Для вирішення поточних питань діяльності факультету створюється 

робочий орган -  деканат.
Положення про деканат ухвалюється Вченою радою Факультету та 

затверджується наказом ректора університету.
6. Органи громадського самоврядування
6.1. Конференція трудового колективу факультету є органом 

громадського самоврядування факультету.
6.2. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути 

представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 
числа осіб, які навчаються на факультеті. Не менш як 75 відсотків загальної 
чисельності делегатів виборного органу повинні становити наукові або 
науково-педагогічні працівники і не менш як 15 відсотків -  виборні 
представники з числа здобувачів вищої освіти, які обираються здобувачами 
вищої освіти шляхом прямих таємних виборів. Делегати конференції трудового 
колективу факультету обираються терміном на один рік.

6.3. Орган громадського самоврядування факультету скликається не 
рідше ніж один раз на рік.

6.4. До компетенції органу громадського самоврядування факультету 
входить:

6.4.1. Заслуховування річного звіту декана факультету та оцінювання 
його діяльності.

6.4.2. Затвердження річного звіту про діяльність факультету.
6.4.3. Внесення пропозиції ректору університету про відкликання з 

посади декана факультету.
6.4.4. Обрання виборних представників до Вченої ради факультету.
6.4.5. Обрання кандидатур до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування університету.
6.5. Порядок проведення конференції трудового колективу факультету:
6.5.1. Конференція трудового колективу факультету скликається щорічно 

за тиждень до проведення конференції трудового колективу Університету. В 
інших випадках конференція трудового колективу факультету може бути 
скликана за ініціативою декана факультету та не менше як половини членів 
складу Вченої ради факультету.

6.5.2. Для проведення конференції трудового колективу факультету
утворюється президія. До президії входять головуючий, заступник
головуючого, два члени президії, декан.

6.5.3. Головуючим на засіданні конференції трудового колективу 
факультету обирається член трудового колективу, який має науковий ступінь 
або вчене звання.

6.5.4. Члени президії обираються з числа присутніх учасників конференції 
трудового колективу простою більшістю голосів членів трудового колективу.

6.5.5. Порядок денний конференції трудового колективу формується 
деканом, Вченою радою, учасниками конференції та затверджується простою 
більшістю присутніх.



6.5.6. Рішення конференції трудового колективу факультету вводяться в 
дію протоколами конференції трудового колективу, які підписуються 
головуючим та секретарем.

6.6. Загальні збори здобувачів вищої освіти є вищим органом 
студентського самоврядування факультету.

6.7. Статутний склад загальних зборів здобувачів вищої освіти становить 
100 делегатів. Делегати обираються терміном на один рік. Статутний склад 
президії загальних зборів здобувачів вищої освіти налічує 5 осіб.

6.8. До компетенції вищого органу студентського самоврядування 
факультету входить:

6.8.1. Ухвалення Положення про студентське самоврядування, 
визначення структури, повноважень та порядку проведення прямих таємних 
виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування.

6.8.2. Заслуховування звітів представницьких, виконавчих і контрольно- 
ревізійних органів студентського самоврядування, оцінювання їх діяльності.

6.9. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні 
форми (сенат, парламент, старостат, студентський ректорат, студентські 
деканати, студентські ради тощо).

6.10. Органи студентського самоврядування:
6.10.1. Беруть участь в управлінні факультетом у порядку, встановленому 

законодавством, Статутом університету, цим Положенням.
6.10.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування.

6.10.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи.

6.10.4. Беруть участь у заходіх (процесах) щодо забезпечення якості 
вищої освіти.

6.10.5. Захищають, права та інтереси здобувачів вищої освіти, які 
навчаються на факультеті.

6.10.6. Делегують своїх представників до робочих, консультативно- 
дорадчих органів.

6.10.7. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність.
6.10.8. Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних 

побутових умов проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках та 
організації харчування здобувачів вищої освіти.

6.10.9. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.
6.10.10. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази 

університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 
здобувачів вищої освіти.

6.10.11. Мають право оголошувати акції протесту.
6.10.12. Виконують інші функції, передбачені законодавством та 

положенням про студентське самоврядування.
6.11. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи, курсу, факультету.



6.12. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність 
органів студентського самоврядування.

7. Наукова діяльність та міжнародне співробітництво
7.1. Факультет провадить наукову, науково-технічну та іншу творчу 

діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначаються 
положенням, що затверджує Міністерство освіти і науки України.

7.2. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:
7.2.1. Коштів державного бюджету, що виділяються на проведення 

фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у 
межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

7.2.2. Коштів, що надійшли до університету за виконання науково- 
дослідних і конструкторських робіт за договорами.

7.2.3. Власних коштів університету, кредитів та інших джерел, 
визначених чинним законодавством.

7.3. Наукова та науково-виробнича діяльність факультету є одним з 
головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з 
вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що 
реалізуються за рахунок:

7.3.1. Інтеграції освітнього процесу, науки та виробництва.
7.3.2. Підготовки фахівців на основі використання досягнень науково- 

технічного прогресу та залучення здобувачів вищої освіти до участі в науково- 
дослідних роботах.

7.3.3. Організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку 
з освітнім процесом у межах діяльності кафедр, наукових гуртків, наукового 
товариства.

7.3.4. Проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості.
7.3.5. Залучення провідних учених і науковців до організації освітнього 

процесу.
7.4. Основними суб’єктами наукової та науково-виробничої діяльності 

факультету є науково-педагогічні, наукові працівники. До проведення наукових 
досліджень на кафедрах факультету залучаються як його штатні науково- 
педагогічні працівники, так і докторанти, аспіранти, здобувані вищої освіти, 
стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.

7.5. Факультет має право на встановлення міжнародних зв’язків за 
погодженням з керівництвом університету.

7.6. Головними напрямами міжнародного співробітництва факультету є:
7.6.1. Участь у програмах міждержавного обміну здобувачами вищої 

освіти, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками.
7.6.2. Проведення спільних наукових досліджень.
7.6.3. Організація та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, 

конгресах та інших заходах.
7.6.4. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.
7.6.5. Відрядження за кордон науково-педагогічних працівників для 

викладацької та наукової роботи здійснюється відповідно до міжнародних
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договорів України, Міністерства внутрішніх справ України, а також прямих 
договорів університету з іноземними партнерами.

8. Відповідальність факультету
Факультет несе відповідальність за:
8.1. Дотримання вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про засади державної мовної політики» та інших законодавчих актів.
8.2. Дотримання державних стандартів освіти.
8.3. Забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності.
8.4. Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними 
угодами.

8.5. Збереження державного майна, що належить університету.
8.6. Соціальний захист учасників освітнього процесу.
8.7. Невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 

Антикорупційної програми Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, пов’язаних із нею внутрішніх нормативних документів та 
неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства науково- 
педагогічними працівниками кафедри.

9. Майно і кошти
9.1. Для забезпечення виконання покладених на факультет завдань та 

функцій структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності.
9.2. Матеріальна відповідальність за передані на факультет цінності 

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

10. Заключні положення
10.1. Покладання на факультет функцій, не передбачених даним 

Положенням, не допускається.

Декан факультету СПОУ Наталя ВЕРХОГЛЯДОВА


