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Ще Положення про стоматологiчний факультет (далi - факультет) ,Щонецького нацiонального

медичного унiверситету розроблене вiдповiдно до Закону Украiни <Про вищу ocBiTy), Статуту

днму, Положення про органiзацiю освiтнього процесу в ,щнму, Колективного трудового договору

днмУ та iнших нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть.

1. зАгАльнI положЕння

1.1. Факультет е основним навчально-науковим структурним пiдроздiлом .Щонецького

нацiонального медичного унiверситету (да-гri Унiверситет), щО здiйснюС пiдготовкУ

фахiвцiв освiтньо-ква-пiфiкачiйного рiвня кМагiстр> у галузi знань 22 <Охорона здоров'я>>) за

спецiальнiстю 22l кстоматологiя> i пiдпорядкований першому проректору з науково-

педагогiчноТ та виховноi роботи.
|.2. .щiяльнiсть факультету спрямована на якiсну пiдготовку й проведення освiтнього

процесу з урахуванням сучасних досягнень науки i практики в напрямах вiдповiдних галузей

знань.
1.з. Факультет створюеться рiшенням ВченоТ ради Унiверситету за умови, якщо до

його складу входить не менш нiж три кафедри i за наявностi не менше як 200 здобувачiв

вищоi освiти денноi форми навчання.

|,4, Створення факультету, його реорганiзацiя та лiквiдацiя вiдбуВаютьсЯ на пiдставi

рiшення Вченоi ради Унiверситету згiдно наказу ректора,

1.5. Факультет на piBHi структурноТ одиницi Унiверситету

органiзачii та управлiння пiдготовкою здобувачiв вищоI освiти,

1.6. ФакультеТ забезпечуе пiдготовкУ фахiвцiв на деннiй формi

вищоi освiти магiстра.
1.7.Факультет здiйснюс дiяльнiсть в умовах централiзацii функцiй управлiння та

обслуговування.
1.8. об'ектами управлiння факультету с процеси:

о органiзацii навча_rrьнот, навччlльно-методичноi, вихованоi, науково-дослiдноi та

лiкува;lьно-дiагностичноi роботи кафедр, безпосередньо пiдпорядкованих факультету;

. координацii дiяльностi iнших кафедр, якi забезпечують виконання навчаJIьного

плану з вiдповiдних спецiальностей;
о сприяння створенню необхiдних соцiально-побутових умов для студентiв.

1.9. ФакуЛьтет керуеться У своiЙ дiяльностi Конституuiею УкраТни, Законом Украiни

uПро вищу ocBiTy>>, нормативними документами мон та моз Украiни, наказами i

розпорядженнями ректора' ухвалами Вченот Ради Унiверситету i Вченоi ради

стоматологiчного факультету, Статутом Унiверситету, Колективним договором, Правилами

внутрiшнього розпорядку Унiверситету, а також цим Положенням,

1.10. Керiвництво факультетом здiйснюс декан, який мас науковий ступiнь таlабо

вчене звання вiдповiдно до профiлю факультету,
1,11. ,Щекана факультету обирають за конкурсом та€мним голосуванням Вченою

радою Унiверситету та рекомендують pekTopoBi Унiверситету для призначення на посаду,

L|2. .щекан факультету призначасться на посаду наказом ректора Унiверситету на

пiдставi рiшення Вченоi ради Унiверситету. ,щекан виконуе своi повноваження на постiйнiй

ocHoBi за контрактом, укладеним з ректором Унiверситету,

1.13. ,Щекан факультету може бути звiльнений з посади наказом ректора Унiверситету
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за поданням Вченоi Ради Унiверситету або органом громадського самоврядування

факультету на пiдставах, визначених чинним законодавством, за порушення Статуту

Унiверситету, умов контракту, посадовоi iнструкчii декана факультету,

1.14. ,щекан факультету може делегувати частину своiх повноважень заступникам, За

поданням декана функuii заступникiв декана факультету можуть покладатися на осiб з

науково-педагогiчних працiвникiв факультету Унiверситету згiдно встановленого порядку на

пiдставi наказу ректора Унiверситету,

1.15. У разi вiдсутностi декана факультету його функчii виконус заступник, що

IIризнача€ться наказом ректора Унiверситету,

1.16. Органом громадського самоврядування факультету е збори (конференuiя)

трудового колективу факультету, якi скликаються не рiдше одного разу на piK, На зборах

повиннi бути представленi Bci категорiт праuiвникiв факультету, якi прачюють на ньому на

постiйнiй ocHoBi, включаючи виборних представникiв зi студентiв факультету (ло 10%),

|.|': . Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його

дiяльностi визначенi Статутом Унiверситету,

1.18. Орган громадського самоврядування факультету:

. оцiнюе дiяльнiсть декана факультету;
о заТВеРджуе рiчний звiт про дiяльнiсть факультету;

. подае pekTopoBi Унiверситету пропозичiт щодо вiдкликання З посади декана

факультету з пiдстав, передбачених законодавством Украiни, Статутом Унiверситету,

укладеним з ним контрактом;
. обирае виборних представникiв до Вченоi ради факультету;

. обирае делегатiв до вищого колегiального органу громадського самоврядування

Унiверситету;
о вирiшуе iншi питання вiдповiдно до законодавства УкраТни.

1.19. Колегiальним органом управлiння факультету е його Вчена рада, яку очолюс

голова - декан факультету.
|.20. Склад вченоi ради факультету та органiзацiя iT роботи визначенl окремим

положенням та регламентом.
|.2|. При вченiй радi факультету можуть за потреби формуватися KoMicii: навч,lльно-

методична, науково_дослiдноi, лiкрально-дiагностичноi, виховноi роботи тощо,

|.22. Факультет мае круглу печатку деканату факультету зi своiм найменуванням,

емблему, якi затверджуються згiдно визначеного порядку,

|.2з. ,ЩiяльнiстЬ факультеТу здiйснюеться на ocHoBi рiчного плану роботи факультету,

затвердженого ректором Унiверситету,

|.24. Щiяльнiсть факультету за навчальний pik оцiнюють вiдповiдно до чинних

органiзачiйно-нормативних докlментiв,
|.25. за факультетом закрiпленi примiщення, обладнання та майно згiдно з

iнвентаризацiйною вiдомiстю, яку складають у визначеному порядку,

2. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

основною метою дiяльностi факультету е забезпечення необхiдних умов для отримання

здобувачаtчrи освiтньо-квалiфiкаuiйного рiвня магiстра медичного спрямування, якiсноi

пiдготовки наукових спецiалiстiв вищоТ квалiфiкаuii, яка rрунтусться на сучасному piBHi



знань та Еаукових дослiджень, а також виховання професiона-lliв, якi спроможнi успiшно

працювати в конкурентному середовищi в Украiъi та за iT межами.

Факультет вiдповiдно до мети реалiзус ocHoBHi завдання:

2.|. Органiзачiя, координацiя i контроль навчzIльноТ, навчаJlьно-методичноi роботи зi

студентами,
2.2. Удоскона_шення науково-методичного забезпечення навчitльного процесу 1

контроль за роботою пiдпорялкованих факультету кафелР,

2.з. Органiзачiя наукових дослiджень, контроль за ними та пiдготовка науково-

педагогiчних кадрiв на пiдпорядкованих факультету кафедрах,

2.4. Координацiя культурно-масовоi й виховноi роботи, дозвiлля та побуту студентiв,

стипендiального забезпечення студентiв вiдповiдно до чинних положень.

2.5. Органiзачiя i розвиток мiжнародного спiвробiтництва та партнерства.

3. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Факультет складаеться з таких пiдпорядкованих пiдроздiлiв:

о пiдпорядкованi факультету кафедри;

о кабiнети, лабораторii та iншi пiдпорядкованi пiдроздiли, якi беруть участь у

пiдготовцi фахiвцiв та проведеннi наукових дослiджень;

о деканат.
з.2, штатнi одиницi факультету та його пiдрозлiлiв декан ]

нормативами i погоджуе з фiнансово-економiчним вiддiлом Унiверситету,

визначас згiдно з

3.3. Рiшення щодо введення штатних одиниць приймас ректор Унiверситету,

одиницi факультету щорiчно переглядають та затверджують згiдно з

законодавством.
з.4. Рiшення про внесення змiн до структури факультету, якi пов'язанi зi створенням

або лiквiдацiею кафедр та iнших пiдроздiлiв факультету, змiною профiлю пiдготовки

фахiвчiв, ухвЕrлюе Вчена рада Унiверситету i затверджусться накЕ}зом ректора.

з.5. органiзацiю дiяльностi факультету та керування нею зДiЙСНЮЮТЬ На ПiДСТаВi

основноi документацiт, яка зазначена в додатку,

4. ФункцIi ФдкультЕту зд ндпрямдми дIялъностI

3 навчаltьноi робоmu:
4.|. Органiзачiя та проведення освiтнього процесу на деннiй, (дистанuiйнiй) формах

навчання, за видами навчаJIьних занять з дисциплiн кафедр вiдповiдно до затверджених

навчальних планiв i графiкiв пiдготовки фахiвцiв за ступенями магiстра та спецiалiста,

4.2, Забезпечення якостi освiтнього процесу вiдповiдно до стандартiв вищоi освiти та

нормативних документiв.
4.з. Участь у складаннi розкладiв навчаJIьних

контрольних заходiв, контроль за якiстю ix проведення,

занять, пiлсумковоТ атестацiТ,

4.4. Затвердження iндивiдуальних навчаJIьних планiв та графiкiв навчальноТ роботи

стулентiв.
4.5. Участь в органiзацiт провелення та загальне керiвництво виробничою, навчаJIьноЮ

i переддипломною практикzlN,Iи.
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4.6. Контроль за виконанням навчальних планiв i програм пiдготовки.

4.7. Органiзацiя облiку успiшностi та вiдвiдування навчаJIьних занять студентами.

4.8. Монiторинг ведення електронних журналiв, аналiз реЗУЛЬТаТiВ УСПiШНОСТi Та

вживання заходiв для пiдвищення якостi навчання i змiцнення навчalJlьноi ДИСЦИПЛiНИ

студентiв.

4.g. Органiзацiя проведення пiдсумкового модульного контролю, залiкiв, екзаменiв

студентiв, r{асть у проведеннi ректорського контролю знань.

4.10. УдосконаJIення методiв оцiнювання якостi освiтнього процесу.

4.11. Органiзацiя та контроль облiку i звiтностi з питань успiшностi та якостi навчання

студентiв.

4.|2. ВнесеннЯ пропозицiй peKTopoBi УнiвеРситетУ про переведення сryдентiв на

наступний курс, вiдрахування або поновлення, про надання академiчних вiдпусток,

повторного курсу навчання.

4.|з. Внесення пропозицiй peKTopoBi Унiверситету щодо допуску студентiв до

складання державних випускних екзаменiв.

4.t4. внесення пропозицiй peKTopoBi унiверситету щодо складу дЕк.
4.15. Органiзацiя проведення державноi атестацii випускникiв, забезпечення умов для

ефективноi роботи державних екзаменацiйних комiсiй.

4.16. Участь в органiзацiТ та проведеннi вступноi кампанii.

4.t,7. Впровадження та вдоскончlлення системи забезпечення якостi ocBiTHboi

дiяльностi та якостi вищоi освiти (система внутрiшнього забезпечення якостi).

З меmоdачноt робоmu:
4.18. Участь в органiзачii розробки та впровадження освiтньо-квалiфiкаuiйних

характеристик, освiтньо-професiйних програм за лiцензованими напрямами пiдготовки

фахiвцiв та спецiальностями.

4.|9. Участь в органiзачiт розробки, узгодження та затвердження робочих навчальних

планiв з дисциплiн, закрiплених за кафедрами факультету,

4.20. Участь в органiзачii розробки навчальних i робочих програм навчальних

дисциплiн кафедр, наскрiзних lrрограм та програм практик,

4,2|. Удоскона.пення змiсту навчання iз врахуванням сучасних досягнень науки,

технiки, технологiй та методiв дiагностики та лiкування,

4.22. забезпечення впровадження прогресивних методiв, HoBiTHix МеТОДИК, СУЧаСНИХ

iнформацiйних та iнновацiйних технологiй навчання,

4.2з. Координацiя навчально-методичного й iнформацiйного забезпечення освiтнього

процесу та програм пiдготовки обов'язковою та додатковою навчitльною i навчально-

методичною лiтературою, контроль за ним.

4.24. Участь у заг.rльному керiвництвi пiдготовки монографiй, пiдруrникiв,

навчальних посiбникiв, iнших навчi}льно-методичних MaTepia;liB з дисциплiн кафелр,

пiдпорядкованих факультету.
4.25. Участь у контролi видання пiдруrникiв, навчальних посiбникiв, методичних

розробок, рекомендацiй, вказiвок, а також iншот навчаJIьноi лiтератури, засобiв навчання та

навчаJIьного обладнання.



4.26. Участь в органiзацiт розроблення та застосування засобiв

якостi навчання (TecToBi завдання, завдання дJUI модульних контрольних

бiлети тощо) та систем оцiнювання рiвня знань.

4.27. Участь у плануваннi заходiв щодо пiдвищення педагогiчноi майстерностt

науково-педагогiчних працiвникiв та контроль за ними,

4.28. Участь в органiзацiТ розробки та контроль за своечасним переробленням

iнформацiйних пакетiв.

З HayKoBot mа iнновацiйно'i робоmа:

4.29. Участь в органiзацii пiдготовки наукових кадрiв вищоi квалiфiкачii (аспiрантiв,

докторантiв), контроль за термiнами захисту кандидатських i докторських дисертацiй,

4.30. Участь в розглядi пропозицiй кафелр щодо кандидатiв для вступу до аспiрантури

та докторантури.
4.з|. Участь в обговореннi та подання кандидатiв для отриманЕя вчених l почесних

звань.

4.з2. УчастЬ в органiзацii та створення умов для проведення науково-дослiдних робiт

(ндр) за профiлями кафелр на ocHoBi бюджетного, госпдоговiрного та грантового

фiнансування.
4.ЗЗ. Участь у впровадженнi результатiв НДР у практичну дiяльнiсть та в навчальний

процес.

4.з4. УчастЬ у висуванНi MaTepia;liB робiТ на.ЩержаВну премiю УкраТни в галузi науки

i технiки.

4.з5. Участь в органiзачii, проведення наукових ceMiHapiB, конференцiй, виставок,

4.з6. Створення умов для залучення студентiв до науковоi роботи.

4.з7. Участь у керiвничтвi студентами, якi беруть участь у: виконаннi ндр,

студентських наукових гуртках, наукових конференцiях, ceMiHapax,

4.з8. Обговорення та органiзачiя yracTi студентiв у Всеукраiнських конкурсах

студентських Н.ЩР.

4.З9. Участь в органiзацii розробки, впровадження та експертизi iнвестицiйних та

iнновацiйних проектiв вiтчизняних та зарубiжних пiдприемств, державних та регiональних

органiВ управлiнНя прИ взаемодiТ з yciMa структурНими пiдроздiлами науково-дослiдноТ

частини унiверситету.

З орzанiзацiйноi р о б оmu :

4.4о. Розроблення пропозицiй щодо оптимiзацii структури факультету в цiлому та

його структурних пiдроздiлiв.

4.4|. Участь в органiзацii комплектування штатiв науково-педагогiчних працiвникiв,

науковогО i навчально-допомiжного персонirпу iз залученням до цiсi роботи завiдувачiв

кафедр i керiвникiв громадських органiзацiй,

4.42. Участь у комплектуваннi й пiдготовцi керiвних кадрiв пiдроздiлiв факультету,

4.4з. Органiзачiя роботи стипендiальноi KoMicii факультету.

4.44. Пiдготовка пропозицiй щодо матерiального стимулювання успiшного навчання i

зразковоi поведiнки студентiв та iх соцiального забезпечення.
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4.45. Участь в контролi за стажуванням та пiдвищенням квалiфiкацii науково-

педагогiчних працiвникiв кафедр факультету.

4.46. Проведення органiзацiйноi та iндивiдуальноi роботи з науково-педагогiчними

працiвниками, студентами, аспiрантами, докторантами факультету, спрямованоi на ix

активну участь в освiтнього процесi, розвиток професiйноi культури, дотримання етичних

норм, правил внутрiшнього розпорядку Унiверситету, забезпечення атмосфери вимогливостi,

доброзичливостi та взасмноi поваги у стосунках мiж працiвниками, викладачами i

студентами факультету.

4.41. ОрганiзаЦiя спiвпрацi з кафедрами, якi викладають навчilльнl дисциплlни 1

забезпечують навчальний процес на факультетi,

4.48. Органiзачiя заходiв lltодо профорiентацiт та залучення осiб на навчання за

напрямами пiдготовки та спецiа-пьностями, за якими факультет готуе фахiвшiв,

4.49. Сприяння працевлаштуванню випускникiв,

4.50. Органiзачiя пiдготовки лiцензiйних та акредитацiйних справ за напрямами

пiдготовки та спецiальностями факультету,

4.51. Органiзачiя функuiонування i супроводження веб-сайту факультету, деканату,

4.52. Висвiтлення результатiв дiяльностi факультету на iнформаuiйних стендах i в

засобах масовоТ iнформачii.

4.53. Участь спiвробiтникiв кафедр у роботi експертних рад, комiсiй, робочих груп

тощо Моз та мон Украiни, iнших органiв забезпечення якостi освiтио спецiа-пiзованих

радах iз захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора наук таlабо доктора

фiлософii.
4.54. Визначення рЕlзом iз громадськими органами самоврядування факультету

рейтингiв кафедр та ik науково-педагогiчних працiвникiв,

4.55. Органiзачiя дiяльностi з поширення платних ocBiTHix

законодавства Украiни та нормативних документiв Унiверситету.

4.56. Впровадження iншоi, не забороненоi законодавством УкраТни дiяльностi,

пов'язаноi iз завданнями факультету та Унiверситету,

4.57. УчастЬ в органiзацiТ провелення I та II туру Всеукраiнських студентських

олiмпiад з дисциплiн та спецiальностей,

4.58. Органiзачiя yracTi студентiв у громадських i внутрiшньоунiверситетських

господарських роботах.
4.59. Органiзацiйне забезпечення участi студентiв факультету в коЕкурсах кКращий

студент ДНМУ), <Кращий студент УкраТни> тоЩо,

3 BuxoBHoi робоmа:
4.60. Здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на виховання високорозвиненоi

особистостi в дусi укратнського патрiотизму i поваги до Конституuii Украiни в умовах

розвитку украiнськоТ державностi.

4.6t. Участь в розробui та затвердженнi у встановпеному порядку планlв виховно1

роботи, зокрема виховнi заходи в гуртожитках, та вдосконаJIення навччtльно-виховного

процесу на факультетi.
4.62. Органiзачiя разом iз громалськими органiзачiями та органами студентського
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самоврядування (студентська рала), виховнот роботи серед студентiв i навчально-

допомiжного персонаIry.

4.63. Органiзачiя роботи з профорiснтацiт та залучення молOдl до навчання в

Унiверситетi зi спецiа-пьностей факультету, участь у роботi з набору студентiв на перший

курс.

4.64. Забезпечення контролю за

побутових умов для студентiв, що

студентського самоврядування.

4.65. Пiдготовка на пiдставi рiшення koMiciT необхiдних документiв щодо поселення

студентiв у гуртожиток.

4.66. Проведення заходiв щодо впровадження в студентському середовищi здорового

способу життя рzlзом з органами студентського самоврядування,

4.67. Проведення заходiв щодо пiдвищення духовного та культурно-освiтнього рiвня

студентськоТ молодi, сприяння розвитку худохсньоi самодiяльностi та спорту на факультетi,

4.б8. ПроведенНя заходiВ щодО дотриманНя студентами законодавства Украiни,

морально-етичних норм поведiнки як в унiверситетi, так i за його межами, дбайливого

ставлення до майна Унiверситету.

4.69. дналiз надзвичайних випадкiв, порушень трудовоi дисциПЛiНИ Та ГРОМаДСЬКОГО

порядку та здiйснення iх профiлактики в межах чинного законодавства.

4,7о. Забезпечення зв'язку з установами охорони здоров'я щодо профiлактики

захворювань студентiв.

4.71. Планування та органiзацiя заходiв

унiверситетi першокурсникiв, пiдтримання (у

студентiв факультету.

створенням необхiдних соцiальних та caHiTapHo-

проживають у гуртожитках, p€u}oМ з органами

4.72. Планування та органiзачiя патрiоТично-виховноТ роботи

спiвробiтникiв факультету.

4.73. Органiзаuiя забезпечення участi студентiв факультету в

загальноунiверситетських культурно-масових та спортивних заходах,

4.74. Коорлинацiя громадськоi дiяльностi студентiв та спiвробiтникiв факультету,

4.76. Органiзаuiя контролю, облiку i звiтностi з виховноТ роботи.

3 мiэrcнар о D н o'i d iяльн о с mi :

4.77. Участь у розробчi та реа:riзачiя

мiжнародний освiтньо-науковий простiр,

комплексу заходiв щодо iнтеграцiТ в

4.78. Вивчення мiжнародного досвiду пiдготовки фахiвшiв за профiлем кафелр

факультету та використання його в навчаJIьному прочесi,

4.7g. Участь в органiзацiT обмiну студентами та науково-педагогiчними працiвниками

зi спорiдненими факультетами (кафедрами) унiверситетiв-партнерiв згiдно договорiв

спiвробiтництва.

4.80. Участь у виконаннi мiжнародних ocBiTHix проектiв, програм.

4.81. Участь у мiжнароднiй iнтеграuii у сферi пiдготовки кадрiв шляхом реалiзаuii

програми кПодвiйний диплом>.

4.82. Органiзацiя, участь у

щодо соцiально-психологiчноI адаптацtl в

разi необхiдностi) зв'язкiв з батьками

серед студентiв i

мiжнародних конференцiях, ceMiHapax, конкурсах,
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виставках.

5. прАвА

Права факультету реаrriзуються через права його декана,

.Щекан факультету мае право:

5.1. видавати розпорядження щодо дiяльностi факультету, якi е ОбОВ'ЯЗКОВИМИ ДJUI

виконання BciMa учасниками освiтнього процесу факультету i можуть бути ckacoBaHi

ректором Унiверситету, якщо вони суrrеречать законодавству, Статуту Унiверситету чи

завдають шкоди iHTepecaM Унiверситету.

5,2. Вносити пропозицii ректору, Вченiй радi Унiверситету, центраJIьнiй методичнiй

KoMicii щодо вдосконалення навчшIьних планiв i програм, освiтнього, науково-дослiдних та

лiкувально-дiагностичних процесiв.

5.З. Здiйснювати контроль

контролю знань, екзаменiв, залiкiв,
за BciMa видаN,Iи навчальних занять, пiдсумкового

виробничоi практики, якi проводяться зi студентами

факультету.
5.4. Затверджувати в окремих випадках iндивiдуальнi строки складання

пiдсумкового модульного контролю, екзаменiв i за_пiкiв для окремих студентiв,

5.5. ,щозволяти студентам за наявностi поважних причин перескладання академiчноi

заборгованостi за iндивiдуальним графiком,

5.6. Видавати студентам допуск на вiдпрацювання пропущених занять, в т,ч, в

окремих випадках кза iндивiдуальним графiком> чи кбез вiдпрацювання)) (за повiсткою до

вiйськкомату чи до Судуэ за донорськi днi тощо),

5.6. Створювати i затверджувати екзаменацiйнi koMicii та графiки з перескладання

семестрових модулiв за навчаJIьними планами,

5.,7. Здiйснювати в установленому порядку перезарахування перелiку дисциплiн при

переведеНнi студенТiв з iншиХ вищиХ навчаJIьнИх закладiВ на ocHoBi академiчноi довiдки,

5.8. Органiзовувати наради з питань роботи факультету та пiдпорядкованих йому

"'оо"}: 
u' 

noou"ur' згiднО чинниХ нормативниХ документiв, зокрема, Статуту

унiверситету, Правил внутрiшнього розпорядку та Колективного договору, клопотання щодо

заохочення науково-педагогiчних працiвникiв, студентiв чи спiвробiтникiв, або застосування

заходiВ дисциплiНарногО або громадськогО впливу, а такоЖ застосування iнших заходiв,

передбаченi чинним законодавством та ПравилЕlIvIи внутрiшнього розпорядку Унiверситету,

5.10. Вимагати вiд ycix студентiв, науково-педагогiчних працiвникiв i спiвробiтцикiв

виконання Правил внутрiшнього розпорядку Унiверситету, посадових iнструкчiй, трудового

договору (контракту), даного Положення,

5.11. Брати участь у роботi Bcix пiдроздiлiв та органiв управлiння Унiверситету, де

обговорюють й вирiшують питання дiяльностi факультету,

5.|2. Клопотати перед адмiнiстрачiею Унiверситету щодо сlrрияння реаJllзацll

програI\4и iнновацiйного розвитку факультету, щодо модернiзацii навчально-лабораторного

та наукового обладнання, оснащення кафедр, аудиторiй, лабораторiй сучасними засобами

навчання та комп'ютерною технiкою,

5.13. Представляти iнтереси Унiверситету в мiжнародних органiзацiях, державних

установах та у вiтчизняних пiдприемствах та органiзачiях у межах наданих компетенцiй,



б. вIдповIдАльнIстъ

Решiзуеться через вiдповiдальнiсть працiвникiв деканату: декана, заступникiв декана,

диспетчера та iнших працiвникiв деканату. При цьому вiдповiда_ilьнiсть кожного працiвника

iндивiдуальна залежно вiд покладених на нього посадових обов'язкiв i визначена його

посадовою iнструкцiею та Правилами внутрiшнього розпорядку Унiверситету.

.Щекан факультету несе персональну вiдповiдальнiсть за:

о роботу факультету в цiлому;
. стан навчальноi, виховноi, науково-дослiдноi i лiкувально-дiагностичноi роботи в

колективtlх факультету;
. стан трудовоТ дисциплiни;
. комплектування i пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв;

о якiсть пiдготовки випускникiв факультету та сприяння ix прачевлаштуванню;

о виконання своiх обов'язкiв i використання наданих прав;

. порядок на закрiплених за факультетом територiях, аудиторiях та навчаJIьних

кабiнетах, забезпечення дотримання правил протипожежноi безпеки та безпеки праui,

7.ВЗА€МоВIДносиниЗIнШиМиПIДРоЗДIЛдМи

Виконуючи своi функчii, факультет взасмодiе:

. з пiдпорядкованими факультету кафедрами - з питань органiзацii ycix напрямкiв

дiяльностi та контролю за ними;

о з iншими кафедрами Унiверситету з питань забезпеченнЯ ТХ викладачамИ

навчально-виховного процесу на вiдповiдному факультетi;

. з iншими факультетами - з питань вивчення досвiду роботи, обмiну досвiдом,

здiйснення мiжфакультетських наукових дослiджень, спiльних виховних, культурно-масових

та iнших заходiв;
о з вiддiлами автоматизацiт управлiння Унiверситетом - з питань автоматизацll

документообiгу навчаJIьного процесу, його iнформачiйно-аналiтичноТ пiдтримки та звiтностi,

монiторингу електронних журналiв успiшностi студентiв, оновлення iнформацiйних сайтiв

факультету та Унiверситету;
. з навчаJIьним, науковим, лiкувальним вiддiлами, вiддiлом виробничоi практики,

адмiнiстративно-господарськими пiдроздiлами, бiблiотекою та iншими службами у зв'язку з

виконанням покладених на факультет функчiй,
7.1. Факультет взаемодiс та регулюс своi вiдносини з iншими пiдроздiлами згiдно з

органiзачiйно-розпорядчими, нормативними документами та Статутом Унiверситету,
,7.2. У взаемовiдносинах iз вказаними пiдроздiлами деканат факультету одержуе та

надае iнформачiю, передбачену регламентом роботи факультету та графiком виконання

постiйних доруt{ень.

8. ПРО ПОРЯДОК ЗДТВЕРДЖЕННЯ ТД ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ФАКУЛЪТЕТ ДНМУ

8.1. Положення розглядае та затверджу€ Вчена рада Унiверситету, Положення вводять

у дiю наказом ректора Унiверситету. 
1о



8.2. Змiни та доповнення до положення розглядае i затверДжУе ВЧеНа РаЛа ,ЩНМУ.

Змiни та доповнення до положення вводять У дiю наказом ректора Унiверситету.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогiчноi
та виховноi роботи

В.о. декана стоматологiчного

факультету ЩНМУ

Начальник юридичного
вiддiлу ДНМУ

Начальник навчаJIьного
вiддiлу ДНМУ

#'Эх1 - Н.М. Яковлева

I.K. Себiскверiдзе

А.С. Семенов
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Додаток
до Положення

про стоматологiчний факультет ДНМУ

пврЕлIк
ocHoBHoi документацii щодо органiзацii та управлiння дiяльнiстю

стоматологiчного факультету ЛЪ 1

1. Положення про факультет.
2. Положення про кафедру.

3. Посадовi iнструкцii (функцiональнi обов'язки) науково-педагогiчних праuiвникiв

факультету, навчЕlльно-допомiжного персоналу факультету, затвердженi ректором

унiверситету.
4. Закон Украiни кПро вищу ocBiTy>.

5. Кодекс законiв про працю Украiни.
6. Копiя лiцензiй на освiтню дiяльнiсть.
7. Копiя свiдоцтв про акредитацiю.

8. Нормативнi документи (накази, рiшення, розпорядження МоН та МоЗ Украiни).

9. Накази та розпорядження по ЩНМУ.
10. Вхiднi документи (що стосуються дiяльностi факультету).
11. Вихiднi док}менти.
12. План роботи вченоi ради факультету на навчаJIьний piK,

13. Протоколи засiдань вченоiради факультету.
|4. Освiтньо-квалiфiкачiйнi характеристики.

15. Освiтньо-професiйнi програми пiдготовки фахiвцiв.

16. Засоби дiагностики якостi вищоi освiти.

|7. Навчальнi плани пiдготовки фахiвuiв для денноi, (дистанцiйноi) форм навчання.

18. Робочi навчальнi rrлани напрямiв пiдготовки i спецiа_пьностей факультету для

денноi, (листанчiйноi) форм навчання.

19. Робочi навчальнi програми таiнформацiйнi пакети.

20. Розклад навчаJIьних занять.

2|. Розклад екзаменiв.

22. Зведенi данi про результати державноi атестацii,

23. Вiдомостiуспiшностi.
24. Навча-llьнi картки студентiв.

25. Списки студентiв навчаJIьних груп.

26, Звiти i протоколи,Щержавних екзаменацiйних комiсiй.

27. Звiт про роботу факультету за навчальний piK,

28. ЗаявкИ на виготоВлення документiв про ocBiTy,

29. Журна-llи:

. облiку результатiв залiкiв i екзаменiв академiчних груп (зошит декана);

о реестрацiТ залiково-екзаN{енацiйних вiдомостей;

о облiку та видавання iндивiдуальних навчаJIьних планiв студентiВ (ЗаЛiКОВИХ КНИЖОК);

о облiку та видавання студентських квиткiв;

. руху контингенту стулентiв;

о рейтингового контролю успiшностi стулентiв;

о реестрацiТ заяв студентiв;
t2



о академiчних та iнших довiдок.
30. Розпорядження декана факультету.
31. КопiТ наказiв про студентський склад, призначення стипендiй та премiй

студентам, склад ДЕК, тощо.

З2. Внутрiшнi вихiднi документи (службовi, пояснювzlльнi та доповiднi записки,

клопотання, довiдки тощо).

33. Затверджена номенклатура справ факультету.
З4. Опис документiв, якi деканат передас на зберiгання до apxiBy.
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