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1. зАгАльнА чАстинА
1 ,Щеканат стоматологiчного факультету ,Щонецького нацiонального медичного

унiверситету (далi - деканат) вiдноситься до робочих органiв, який функцiонус з метою

оперативного вирiшення основних питань дiяльностi факультету. Робота деканату сприяс

кращiй та ефективнiшiй органiзацii навчальноi, науковоi та виховноТ роботи на факультетi.
2 У своiй дiяльностi деканат керуеться законом УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> та

нормативними актами МОН та МОЗ Украiни, рiшеннями ВченоТ рали унiверситету i

факультету, органiзацiйно-розпорядчими документами адмiнiстрацiТ унiверситету.
3 До складу деканату входять декан, його заступники, завiдувачi кафедр факультету,

голова профбюро працiвникiв факультету, керiвники iнших пiдроздiлiв факультету й

диспетчер (секретар) деканату. На засiдання деканату можуть запрошуватися iншi особи,

участь яких викликана необхiднiстю розгляду й роз'яснеЕня певних питань.

4 Очолюе роботу деканату декан факультету, л за його вiдсутнiстю - його заступник з

навччlльноi роботи.
5 .Щеканат здiйснюс свою дiяльнiсть на ocHoBi рiчних планiв, укладених згiдно з

нормативними документами, що визначають роботу факультетiв.
6 ,Щекан органiзовус навчЕIльну, науково-методичну та виховну роботу на факультетi,

забезпечуе дотримання порядку вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку

унiверситету.
7 Функцiональнi обов'язки декана i заступникiв декана та iнших спiвробiтникiв

деканату визначаються iх посадовими iнструкцiями.

8 ,Щекан входить до складу та очолюе Вчену раду факультету.
9 ,Щекан в обсязi своеi компетенцiТ оголошуе розпорядження i дае вказiвки, обов'язковi

для Bcix спiвробiтникiв факультету, докторантiв, аспiрантiв, студентiв i слухачiв; контролюе

дотримання на кафелрах i в пiдпорядкованих пiдроздiлах факультету правил з технiки

безпеки при проведеннi навччlльних i науково-дослiдних робiт.

2. OCHOBHI НАПРЯМИ ДIЯЛЪНОСТI ДЕКАНАТУ
1. Планування i керiвництво навч€lльно-виховною, методичною i науковою роботою на

факультетi,
2, Контроль за пiдготовкою навчально-методичних комплексiв дисциплiн у розрiзi

спецiа_пьностей факультету.
3. Контроль за навчально-методичною, науково-дослiдною та виховною дiяльнiстю

викладачiв кафедр факультету.
4. Затверлження планiв роботи та звiтiв про роботу кафедр за piK.

5. Розробка i контроль виконання рiчного та перспективного плану роботи.
6. Розробка ршом з навчаJIьним вiддiлом графiка навчального процесу.

7. Контроль за виконанням робочих навчальних програм на кафедрах.

8. Контроль спiльно з завiдувачами кафелр та навччrльно-методичною комiсiею за якiстю

лекцiй, лабораторних i практичних занять, ceMiHapiB, навччlльних та виробничих практик та

iнших видiв навчальноТ дiяльностi.
9. Контроль за плануванням та затвердження обсягу навчальноi роботи на кафедрах та

виконання iндивiдуальних планiв викладачiв кафелр.

10. Розробка i здiйснення заходiв щодо вдосконалення навчЕ}льного процесу з метою

пiдвищення якостi пiдготовки студентiв.
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11. ОрганiзаЦiя i контрОль за сzlп,{ОстiйноЮ роботою студентiв.

|2. Контроль i ана-lliз стану навча_пьноi та труловоi дисциплiни, контроль за

вiдвiдуванням навчaIльних занять студентами.

13. Контроль за дотриманням трудовот дисциплiни викладачами.

|4. Складання розкладу державних iспитiв.

15. ,щопуск студентiв до екзаменацiйних сесiй i до складання державних iспитiв.

16. Органiзачiя облiку успiшностi стулентiв, ведення журналiв академiчних груп,

заповнення залiково-екзаменацiйних вiдомостей, ведення навчztльних карток та iншот

студентськоi документацii, пiдведення пiдсумкiв та аналiз сесiй.

1,1. Органiзачiя i контроль за лiквiдацiею академiчноi заборгованостi студентами.

18. Переведення студентiв з курсу на курс, з однiеi форми навчання на iншу, надання

академiчних вiдпусток, повторне навчання, мiжвузiвське переведення, вiдрахування,

поновленЕя, зарахування i випуск студентiв, змiна прiзвиц, ведення контингенту студентiв,

своечасна пiдготовка наказiВ з особового складу студентiв,

19. Оформлення академiчних довiдок.

20. Призначення стипендii, в т.ч. iменних студентам вiдповiдно до дiючого положення.

2|. Органiзацiя видачi дипломiв, додаткiв до них, пiдготовка вiдповiдноi документаuiТ.

22. Органiзацiя та видача студентських квиткiв та залiкових книжок, iндивiдуальних

навчаJIьних планiв студентiв.
2з. Персональний розподiл молодих фахiвцiв, пiдготовка вiдповiдноi документацii.

24. Надання пропозицiй по складу державних та предметних екзаменацiйних комiсiй.

25. Розподiл студентiв при поселеннi у гуртожиток,

26. Органiзацiя виховноi роботи зi студентами, в т.ч. у гуртожитках.

27. Сприяння роботi студентського самоврядування на факультетi.

28. Розробка i здiйснення заходiв щодо змiцнення навчаJIьно-матерiальноТ бази кафедр,

29. Контроль за пiдготовкою аспiрантiв та магiстрiв на кафедрах.

з0. Керiвничтво роботою кафедр щодо пiдвищення ква-пiфiкаuii професорсько-

викладацького складу i навчально-допомiжного персоналу,

з1. Контроль за пiдготовкою навчальних та методичних посiбникiв з предметiв кафелр,

з2. Органiзачiя та проведення мiжкафедраJIьних ceMiHapiB, наукових i навчально-

методичних нарад та конференцiй.

зз. Зага-гlьне керiвництво науковою роботою студентiв, що проводиться на кафедрах, у

наукових гуртках i наукових товариствах.

з4. Подання матерiалiв на заохочення, премiювання та стягнення студентiв, викладачrв

i спiвробiтникiв.
з5. Подання матерiалiв до статистичних звiтiв та звiтiв про роботу факультету,

з6. Пiдготовка матерiалiв та органiзацiя заходiв з акредитацii та лiцензування.

З7. Ведення дiловодства та навч€lльно-методичноi документацii у вiдповiдностi до

затвердженоi номенклатури справ по деканату.

38. Пiдготовка i здача справ ло apxiBy.

з9. Забезпечення збереження у наJIежному cTaHi Bcix документiв та штампiв деканату,

3. дЕкАн ФАкулътЕту
1..ЩекаН факультеТу вiдносиТься дО професорСько-викладацькоТ категорii працiвникiв

унiверситету.
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2. Обрання на посаду декана факультету i звiльнення з посади проводиться на засiданнi

розширеноi вченот ради факультету таемним голосуванням вiдповiдно до Положення про

порядок виборiв деканiв факультетiв. ,щекан факультету затверджуеться на посадl наказом

ректора.
3.,Щекан факультету прямо пiдпорядкований peKTopoBi та першому проректору

унiверситету. ,.Щекановi пiдпорядкованi його заступники i колектив деканату та завiдувачi

кафедр факультету. .Щекан вiддае розпорядження працiвникам деканату та завiдувачам

кафедр факультету i контролю€ ix виконання. У разi вiдсутностi декана його замiщус

заступник декана.
4. Ква;riфiкацiйними вимогами до декана факультету с наявнiсть наукового ступеню l

вченогО звання, а такоЖ наявнiстЬ науково-ПедагогiчнОго стажУ роботи не менше 5 poKiB.

5. У вiдповiдностi до посадових обов'язкiв декан повинен знати: Конституцiю Украiни;

Закони УкраТни, постанови i рiшення ВерховноТ Ради Украiни й органiв управлiння освiтою з

питань науки та освiти; статут унiверситету, основи TeopiT i методи управлiння освiтнiми

системами та процесами; суть постанов, розпоряд}кень, наказiв з навчальноi роботи; порядок

i послiдовнiоть складання навчальних планiв спецiальностей; правила ведення документацiт з

навчаJIьноi роботи, основи педагогiки, фiзiологii, психологiТ i методики професiйного

навчання; cylacHi форми i методи навчання i виховання студентiв.

6. Заступник декана вiдноситься до категорii професорсько-викладацького складу.

заступник декана призначасться на посаду i звiльняеться з посади в установленому чинним

трудовим законодавством порядку наказом ректора за поданням декана вiдповiдного

факультету.
7. Заступник декана прямо пiдпорядковуеться декану факультету i в разi його

вiдсутностi замiщуе його. Заступника декана у разi його тимчасовоТ вiдсутностi замiщус

особа, призначена ректором унiверситету за поданням декана факультету.

8. При пiдборi кандидатур на посаду заступника декана факультету перевага вiддасться

особам, що мають науковий ступiнь або вчене звання, мають стаж науково-педагогiчноi

роботи та практичноi дiяльностi не менш 3-х poKiB, володiе знаннями основних законiв

Украiни, ПостаноВ КабiнетУ MiHicTpiB у га_пузi освiти, нормативНих докрIентiв у га-пузi

вищоi освiти.

Засryпник декана
1. Безпосередньо пiдпорядковуетьсядекану факультету,

2. Пiд керiвництвом декана здiйснюе органiзачiйно-виховну роботу на факультетi.

3. ЗдiйснюС контролЬ за навчалЬною дисциплiною студентiв.

4. Пiдтримуе зв'язки з батьками студентiв, в разi необхiдностi викликас ix для бесiд з

приводУ порушенНя навчаJIьНоi дисципЛiни абО правиЛ проживання у гуртожитку,

5. Здiйснюе контроль за соцiально-побутовими умовами студентiв факультету.

6. Органiзовус культурно-масовi та спортивнi заходи на факультетi та в гуртожитках.

Квалiфiкацiйнi вимогИ та службовi обов'язки диспетчера (секретаря)

деканату факультеry

Квалiфiкацiйнi Bull,tozu d о секреmаря :

1. Мати ocBiTy не нижче середньоТ.
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2, .Щобре володiти персональним комп'ютером для грамотного й акуратного виконання

документiв.

Службовi обов'язкu секреmаря :

1. Веде дiловодство на факультетi згiдно з перелiком обов'язковоi навчально-методичноi

та iншоТ звiтноТ документацii деканату.
2, Готуе необхiднi документи для деканату та використову€ прогрЕl]\{у <<Контингент>,

3. Готуе, видае i приймае за-ltiково-екзаменацiйнi вiдомостi.

4. Веде облiк i оформляе звiти про пiдсумки сесiй.

5. Готуе базу ланих (анкети) для пiдготовки студентських квиткiв, залiкових книжок,

iндивiдуальних планiв i додаткiв до дипломiв.
6. Веде облiк руху контингенту студентiв i подае звiти про нього.

1 . Викликае i повiдомляе студентiв та прачiвникiв факультету.
8. Видае довiдки студент{lм.

9. Передае декановi розпорядження iнших службових осiб.

10. Готуе i здае до apxiBy унiверситету документацiю деканату.

1 1. Виконуе iншi доручення декана та його заступникiв.

5. пЕрЕлIк оБов,язковоi ндвчдльно_мЕтодичноi докумЕнтАцIi
дЕкАнАту

м Змiсm

l.
Загальнi
питанIUI

1.Iсторiя факультеry.
2. Концепцiя розвитку факультету.
З. Положення про факультет та iншi документи, якi регламентують його дiяльнiсть.

2.

ГIлани
1. Пла, роботи факультету на навчальний piK, у т.ч. i план виховноТ роботи зi

студентами на навчzUIьний piK i план виховноI роботи зi студентами у гуртожитках.

2.План спiльноТ роботи факультеry з органами та закпадами освiти на piK.

_)-

навчальний
процес

l
2

J

4

окх.
оIш.
ККР спецiальностей.

навчальнi плани.

4.

Графiк
н€lвчzlJъною

процесу

1 Графiк навч€uIьного процесу на навчulJIьний piK.

Перелiк за.гliкiв iекзаменiв на поточний навчальний piK.

розклади занять.
Розклади екзаменацiйних сесiй.

2
a
J

4

5.

успiшнiсть
l
2

J

4

Залiково-екзаменацiйнi вiдомостi груп.

Пiдсумки зимових та лiтнiх сесiй.

Журнал облiку видачi залiково-екзаменацiйних

Звiти голiв.ЩЕК.

вiдомостей.

6.

Виховна

робота

l. План виховноi роботи.
2. Звiт про виховну робоry за навчzIльний piK.

7,

Кадри
Кадровий скJIад факультеry у розрiзi кафелр.

Списки студентiв академiчних груп.

План розподiлу випускникiв.

1

2

J



8.

Рада

фалсультеry

l. Гlлани засiдань Ради факультету.
2. Протоколи засiдань Ради факультету.

9,

Сryдентськi
документи

l. Журнал облiку та видачi студентських квиткiв та залiкових кнюкок.
2. Журнал облiку та видачiдовiдок.
3. Навчальнi картки студентiв.

10.Лисryвання l. Журнал вхiдноТ документацii.
2, Журнал вихiдноi документацiТ.

11,

нд
l. Звiти про виконання рiчних планiв Н!Р кафелр, лабораторiй, наукових груп.
2. Iншi документи з НЩР та робота СНТ.

12.

Розпоряд-
ження

l
2

J

Розпорядження декана факультеry.
КопiТ наказiв i розпоряджень ректора унiверситеry.
Опис документiв, зданих деканатом в apxiB.

13.

Пракгика
1. Списки баз педагогiчноТ практики.
2. Накази про розподiл сryдентiв на практику та iншi види практик.

|4.

Ршподiл
вшryclспдсiв

l.Матерiа.гlи з розподfury випускникiв

15.

шк
Матерiали державних випускних екзаменiв

16.

Крк-l,Крк-2
Результати Iфок -1 та IФок-2

|7.

Смпеrrдiагьнi
магерiаrи

l
2

J

4

Зошит декана.
Протоколи засiдань стипендiальноТ KoMiciT.

Накази про призначення стипендiТ.

Списки та матерiали при пiльговикiв.

l8.
Насази

F{шсази гю yHiBepq{rffy.

l9.
Ровпордщсrпя

Ршпорддrеrтя по демнаry.

20.
Нормативнi
документи

Закони, нормативно-правовi акти.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогiчноТ
та виховноi роботи

В.о. декана стоматологiчного
факультету ЩНМУ

Начальник юридичного
вiддiлу ДНМУ

начальник навчального
вiддiлу ДНМУ

ffiL
/rrt{{x

0.I. Герасименко

4-! QЦr-Н.М. Яковлева

I.K. Себiскверiдзе

А.С. Семенов

6


