
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ФАКУЛЬТЕТ № 4 

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Факультет № 4 Одеського державного університету внутрішніх справ 

(далі університет) був створений  наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 18 січня 2002 року № 47 як факультет права  та підприємництва. 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 липня 2009 року № 313 

факультет був перетворений в навчально – науковий інститут фінансово- 

економічної безпеки та  права, який був перейменований в навчально – 

науковий інститут  права, а 8 травня 2014 року за наказом Міністерства 

внутрішніх справ України  № 118 перетворений в юридичний факультет. Згідно 

наказу ОДУВС №347 від 12.11.2015, юридичний факультет був 

перейменований в факультет № 4, який  здійснює підготовку фахівців за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на денній формі навчання. 

1.2. Факультет є структурним підрозділом Одеського державного 

університету внутрішніх справ та здійснює свою діяльність на основі 

Конституції України, законів України, нормативних актів Міністерства освіти і 

науки України та МВС України щодо організації навчально-виховного процесу 

та науково-педагогічної діяльності, статуту ОДУВС, наказів і розпоряджень 

ректора університету, даного положення, правил внутрішнього розпорядку 

університету.  
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1.3. Факультет здійснює освітню діяльність, оперативний облік своєї 

роботи, видає статистичну звітність, подає інформацію стосовно своєї 

діяльності. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ 

2.1. Головним завданням факультету  є провадження на високому рівні 

освітньої діяльності, яка забезпечує реалізацію Державних стандартів освіти, 

підготовку фахівців в галузі знань «08 Право» і здобуття ними вищої освіти 

відповідного ступеня  на таких рівнях вищої освіти: 

Перший «бакалаврський» рівень, відповідає шостому кваліфікаційному 

рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачає виконання відповідної 

освітньо - професійної програми, що є підставою для присудження освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Право» .  

Другий «магістерський» рівень, відповідає сьомому кваліфікаційному 

рівню Національної рамки кваліфікацій і за умови виконання освітньо- 

професійної або  освітньо- наукової програми є підставою для присудження 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право». 

2.2. Напрямки діяльності факультету: 

2.2.1. Задоволення професійних, науково-педагогічних і освітніх потреб 

громадян України, послідовне зміцнення та нарощування кадрового 

потенціалу держави та органів внутрішніх справ кваліфікованими фахівцями 

і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації. 

2.2.2. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і 

моральному розвитку шляхом набуття вищої освіти.  

2.2.3. Інтенсифікація процесу навчання, впровадження новітніх освітніх  

технологій та участь у подальшому впровадженні науково-дослідних 

досягнень. 
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2.2.4. Співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, 

освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців, який 

відповідає їх потребам. 

2.2.5. Інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності 

студентів, визначення баз практики, організація практичної підготовки та 

контроль за її проходженням. 

 2.2.6.Участь науково-педагогічного та наукового складу у правотворчій 

діяльності, спрямованій на створення й удосконалення сучасної 

демократичної системи права в Україні. 

2.2.7. Поширення та популяризація наукових знань, проведення наукових, 

науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань та інших 

заходів. 

2.2.8. Підвищення результативності наукової діяльності кафедр та науково-

дослідної роботи студентів. 

2.2.9. Здійснення профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню 

випускників, аналіз якості  підготовки через відгуки роботодавців. 

 2.2.10. Організація виховної роботи серед студентів. 

2.2.11. Допомога у формуванні органів студентського самоврядування та 

співпраця з ними. 

2.2.12. Забезпечення соціального захисту учасників навчально - виховного 

процесу та безпечних умов проведення освітньої діяльності. 

3. ПРАВА ФАКУЛЬТЕТУ. 

3.1. Для забезпечення виконання завдань та напрямків діяльності 

факультет має такі  права і повноваження: 

3.1.1. Здійснення повного циклу навчальної, методичної, наукової та 

виховної роботи. 
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3.1.2. Участь у формуванні штатного розкладу та кадрового складу 

факультету, внесення пропозицій про створення структурних підрозділів, 

формування штатного розкладу у відповідності з встановленим порядком. 

3.1.3. Визначення форм та засобів навчально-виховного процесу з 

урахуванням вимог державних стандартів та освітніх програм, визначених для 

відповідних рівнів та ступенів  вищої освіти.  

3.1.4. Розробка варіативних частин освітніх програм, визначення та 

затвердження спеціалізацій та їх змісту.  

3.1.5. Розробка, впровадження та контроль за виконанням  навчальних та 

робочих навчальних планів, програм навчальної, наукової, педагогічної та 

виховної  діяльності.  

3.1.6. Надання  пропозицій щодо удосконалення навчального процесу і   

методики викладання окремих дисциплін. 

3.1.7. Розробка планів видання навчально - методичної літератури та її 

рекомендація до друку .  

3.1.8. Контроль забезпечення навчального процесу підручниками, 

посібниками, іншими навчально-методичними матеріалами і службовою 

документацією. 

3.1.9. Отримання у встановленому порядку довідкової аналітичної 

інформації, необхідної для забезпечення навчального процесу і наукової 

діяльності. 

3.1.10. Представлення викладачів, співробітників та студентів до 

матеріального,  морального заохочення. 

 3.1.11. Внесення пропозицій про накладення стягнень чи відрахування 

студентів факультету. 

3.1.12. Визначення баз практики, організація проходження та підведення 

підсумків. 

3. 1.13.  Профорієнтаційна робота .  
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3.1.14. Створення колегіальних дорадчих органів,  Вченої ради факультету, 

участь в створенні таких органів в університеті .  

4. ПРИЙОМ НА ФАКУЛЬТЕТ. 

Прийом на факультет здійснюється згідно Правил прийому до 

університету, які розробляються на підставі Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України та Умов прийому до вищих навчальних закладів 

МВС України і затверджуються ректором університету. Обсяг прийому 

встановлюється відповідно до ліцензії. 

5. КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ. 

5.1. Структура і штат факультету визначаються МВС України за поданням 

ректора університету, які діють згідно з чинним законодавством, Статутом 

університету, даним Положенням та і затверджуються ректором університету. 

5.2. Керівництво факультетом здійснює декан, який, згідно ст.43 Закону « 

Про вищу освіту», обирається за конкурсом на Вченій раді університету 

строком на 5 років з урахуванням пропозицій факультету і  затверджується на 

посаду ректором університету, який укладає з ним контракт. Термін 

перебування на посаді декана визначається «Законом про вищу освіту» і не 

може перевищувати двох строків. Порядок обрання на посаду визначається 

статутом університету. 

5.3. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором 

університету за поданням Вченої ради або органу громадського 

самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, 

за порушення статуту університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення 

декана факультету  вноситься до органу громадського самоврядування 

факультету  не менш як половиною голосів статутного складу Вченої ради 

факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не 

менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського 

самоврядування факультету . 
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5.4. Декан факультету: 

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю факультету відповідно до чинного 

законодавства, наказів МВС України, Міністерства освіти і науки України, 

статуту Університету, цього Положення, наказів та розпоряджень ректора 

Університету; 

5.4.2. Безпосередньо керує організацією навчальної наукової і виховної 

роботи факультету і здійснює контроль її виконання. У межах своїх 

повноважень вирішує питання управління факультетом, вносить пропозиції 

ректору університету з питань, які належать до компетенції університету; 

5.4.3. Може делегувати частину  своїх повноважень своєму заступнику; 

5.4.4. Забезпечує виконання директивних документів Кабінету Міністрів, 

Міністерства освіти і науки України та МВС України, організовує виконання 

факультетом рішень ректора та Вченої ради університету; 

5.4.5. Видає розпорядження та вказівки, обов’язкові до виконання усіма 

співробітниками та студентами в межах діяльності факультету; 

5.4.6. Звітує за результатами діяльності факультету перед ректором, Вченою 

Радою університету; 

5.4.7. Забезпечує підготовку фахівців першого та другого освітніх  рівнів, 

контролює виконання відповідних програм, навчальних, робочих навчальних 

планів і планів науково-дослідної роботи, здійснює контроль за якістю роботи 

науково – педагогічних працівників. 

5.4.8.  Здійснює організацію культурно-масової роботи, слідкує за станом 

фізичного виховання, здоров’ям викладачів та студентів; 

5.4.9. Подає на затвердження посадові інструкції та функціональні 

обов’язки працівників, навчальні плани та програми, інші організаційно-

розпорядчі документи; 

5.4.10. Організує  та сприяє організації наукової роботи кафедр  факультету; 
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5.4.11. Здійснює переведення студентів з курсу на курс, допуск студентів до 

складання семестрового контролю, державної атестації, подає пропозиції на 

відрахування; 

5.4.12. Формує академічні групи, подає пропозиції про призначення 

кураторів та старост академічних груп; 

5.4.13. Здійснює організацію, контроль проходження та підсумки практики 

студентів; 

5.4.14. Керує роботою зі сприяння працевлаштування та підтримки зв’язків з 

випускниками факультету; 

5.4.15. Забезпечує належне ведення документації факультету, надає 

практичну допомогу завідувачам кафедр у організації навчально-методичної 

роботи; 

5.4.16. Особисто здійснює педагогічний контроль навчальних занять у 

відповідальності до план-графіку педагогічного контролю; 

5.4.17. Здійснює систематичні заходи щодо профорієнтаційної роботи серед 

населення та відбір кандидатів на навчання ; 

 5.4.18. Несе відповідальність за збереження майна факультету, санітарний 

стан аудиторного фонду під час занять. 

 5.4.19. Організує та проводить засідання Вченої ради факультету, контролює 

виконання її рішень;  

 5.4.20. Надає ректору університету статистичні дані, звітність, встановлені 

наказами Міністерства освіти і науки України та МВС а також інші відомості 

стосовно роботи факультету за додатковими розпорядженнями. 5.4.21. Декан 

факультету є заступником голови Державної атестаційної комісії та членом 

приймальної комісії. 

5.5. До посадових осіб та органів, які виконують управлінські функції на 

факультеті, належать: 

 ректор університету; 
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 перший проректор університету; 

 загальні збори – вищий колегіальний орган самоврядування 

університету; 

 вчена рада – колегіальний дорадчий орган; 

 

6. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ФАКУЛЬТЕТУ. 

6.1. Структурними підрозділами факультету є: 

 деканат; 

 навчально-методичне відділення; 

Кафедри: 

 кафедра державно- правових дисциплін; 

 кафедра господарсько- правових дисциплін; 

 кафедра соціально- правових дисциплін; 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ. 

7.1. Навчання факультету здійснюється на денній формі. 

7.2. Планування й організація навчального процесу полягає в наступному: 

7.2.1. Участь в розробці спільно з кафедрами та навчально- методичним 

центром університету проектів робочих навчальних планів, програм, розкладів 

навчальних занять, графіків, інших документів з організації навчального 

процесу. 

7.2.2. Організація проведення всіх видів навчальних занять, семестрового 

контролю знань, контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, 

ведення журналів обліку успішності, підведення підсумків та узагальнення  

результатів. 

7.2.3. Замовлення на виготовлення, реєстрація та видача студентських 

квитків та залікових книжок,та ведення журналів їх реєстрації. 
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7.2.4. Ведення навчальних карток студентів, заповнення  та облік 

відомостей успішності, організація і контроль за ліквідацією академічних 

заборгованостей, академічної різниці при переведенні чи поновленні студентів, 

оформлення академічних довідок, облік контингенту. 

7.2.5. Підготовка наказів про рух контингенту (переведення, відрахування 

та інших).  

7.2.6. Підготовка і подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про 

роботу факультету. 

7.2.7. Розробка пропозицій щодо удосконалення навчального процесу і 

викладання окремих дисциплін; 

7.2.8. Планування і організація забезпечення навчального процесу 

підручниками, посібниками, іншими навчально-методичними матеріалами і 

службовою документацією. 

7.2.9. Забезпечення проведення державної атестації, підготовка та видача 

документів про освіту, оформлення та передача в архів їх  копій , надання 

академічних довідок. 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ. 

8.1. Наукова діяльність факультету є складовою частиною наукової 

роботи,  яка здійснюється в університеті. 

8.2. Основними напрямками наукової роботи факультету є: 

 дослідження фундаментальних і прикладних проблем юриспруденції, 

питань захисту прав людини, охорони правопорядку, теорії і практики 

боротьби із злочинністю; 

 підготовка підручників, навчальних, навчально-методичних посібників, 

текстів лекцій, виконання дослідних робіт, спрямованих на 

удосконалення планування та організації навчального процесу, методів 

навчання і виховання студентів; 
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 участь у розробці і створенні проектів законів і підзаконних нормативних 

актів, вивчення практики їх застосування; 

 підготовка дисертаційних досліджень; 

 науково-дослідна робота молодих вчених та студентів на кафедрах 

університету під керівництвом науково-педагогічного складу. 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ. 

9.1. Виховна робота факультету проводиться професорсько-викладацьким 

складом в органічній єдності з процесом професійної підготовки студентів, на 

основі комплексного підходу вирішення завдань морально-естетичного і 

фізичного виховання із врахуванням індивідуальних особливостей студентів на 

основі нормативних документів Міністерства освіти і науки України та МВС 

України. 

9.2. Основними напрямками та завданнями виховної роботи є: 

9.2.1. Виховання у студентів  духу патріотизму, відданості народу 

України, почуття глибокої поваги до Конституції України, законів, що стоять 

на сторожі прав та інтересів громадян, прав та свобод людини; 

9.2.2. Вироблення і закріплення високих моральних якостей, суворого 

дотримання норм і принципів загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення 

до праці та навчання, почуття товариськості; 

9.2.3. Естетичне виховання, розвиток почуття прекрасного, залучення до 

багатств національної і світової культури,  духовних цінностей; 

9.2.4. Зміцнення і збереження здоров’я, розвиток фізичної сили і 

витримки, швидкої орієнтації й реакції, вміння успішно діяти в умовах 

великого фізичного і психологічного напруження. 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЛЕКТИВ ФАКУЛЬТЕТУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 

10.1. До трудового колективу факультету входять постійний склад та 

студенти. Його члени користуються усіма соціальними гарантіями і пільгами, 

які надаються чинним законодавством. 
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10.2. До постійного складу належать: керівний, адміністративний, 

науково-педагогічний, навчально-допоміжний персонал у відповідності до 

затвердженого штатного розкладу факультету.  

10.3. Звільнення та заміщення посад постійного складу здійснюється 

наказами ректора університету відповідно до чинного законодавства України. 

10.4. Навчальний процес здійснюється штатним науково-педагогічним 

складом університету, в тому числі на засадах внутрішнього сумісництва, а в 

окремих випадках фахівцями, які залучаються на умовах погодинної оплати чи 

контракту. Навчальне навантаження встановлюється згідно відповідних 

нормативних актів Міністерства освіти і науки України. 

10.5. Постійний склад факультету згідно статті 57 Закону має право: 

 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, у тому числі обирати та бути обраним до 

вищого органу громадського самоврядування, вченої ради факультету, 

університету; 

 обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

навчального процесу; 

 на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами, 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; 
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 на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 
років; 

 брати участь в об’єднаннях громадян; 

 на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 
порядку. 

 гарантії виплат у разі втрати роботи, компенсації відповідно до 
законодавства. 

 на доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук згідно 
законодавства 

 на участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності факультету на 

засіданнях кафедр університету, інших структурних підрозділів та 

вносити пропозиції щодо вдосконалення навчальної, виховної, науково-

дослідної, методичної роботи; 

  на підвищення професійного рівня, включаючи право на творчу 

відпуску; 

 на роботу за сумісництвом у встановленому порядку; 

  на участь у державних та міжнародних конференціях, симпозіумах тощо; 

 обмінюватися досвідом роботи з професорсько-викладацьким 

колективами інших навчальних закладів; 

 знайомитися з підсумками перевірки своєї роботи, проведеної 

керівництвом факультету або університету чи представниками вищих 

інстанцій; 

 отримувати своєчасну, повну і достовірну інформацію, яка не  належить 

до персональних даних або секретної інформації. 

10.6. Постійний склад факультету зобов’язаний: 

 забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми, 

провадити наукову діяльність; 
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 підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; 

 дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до 

України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України та державних символів України; 

 розвивати в осіб самостійність, ініціативу, творчі здібності; 

  дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших 

нормативно-правових актів; 

 шляхом цілеспрямованої організації навчально-виховної роботи, вибору 

прогресивних дієвих форм, методів і засобів навчання забезпечувати 

високу якість навчального процесу, дбати про розвиток у студентів 

самостійності, ініціативи, творчих здібностей, створювати необхідні 

умови для глибокого засвоєння історії народу України, освітніх і 

професійних програм, збагачення свого інтелекту, а також повноцінного 

відпочинку; 

 дотримуватись правил внутрішнього розпорядку університету; 

 поважати почуття гідності майбутніх фахівців, бути для них взірцем у 

роботі і побуті, особистим прикладом виховувати сумлінне ставлення до 

навчання, високу духовність. 

 10.7. Права і обов’язки навчально-допоміжного і адміністративно-

господарського персоналу визначаються також Правилами внутрішнього 

розпорядку університету та посадовими інструкціями. 

 10.8. За успіхи та досягнення в викладацькій, науковій, господарській 

діяльності до працівників факультету застосовується заходи морального і 

матеріального заохочення, а за допущення порушення – заходи 

дисциплінарного, матеріального та громадського впливу. 

 10.9. До перемінного складу належать студенти факультету.  
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 Студентом факультету визначається особа, яка наказом ректора 

університету зарахована на денну форму навчання. Студенту видається 

студентський квиток і залікова книжка встановленого зразку. 

 10.10. Права і обов’язки студентів визначаються Законом «Про вищу 

освіту», Положенням про вищий навчальний заклад України, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку університету та цим Положенням. 

 10.12. Студенти факультету  згідно статті 62 Закону «Про вищу освіту», 

мають право на:  

 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

  трудову діяльність у позанавчальний час; 

 безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами університету; 

 користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами вищого навчального закладу у порядку, 

передбаченому статутом вищого навчального закладу; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 

робіт для публікації; 

 участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 

кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу, науково-дослідної роботиорганізації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

  внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

  участь у громадських об’єднаннях; 
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 участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого 

навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради 

вищого навчального закладу, органів студентського самоврядування; 

 вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та робочим навчальним планом; 

  академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

  отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

 зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періоду навчання 

на денній формі навчання за умови добровільної сплати страхових 

внесків; 

 академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у 

встановленому порядку,; 

 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення 

тощо; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

 безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 

на навчальний рік; 

 отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 
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 оскарження дій органів управління університету,  посадових осіб, 

науково-педагогічних працівників; 

 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань 

за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

        право на пільговий проїзд у транспорті у порядку,встановленомуКабінетом 

Міністрів України; 

право на отримання студентського квитка; 

 отримання знань, що відповідають сучасному рівню розвитку науки, 

техніки і культури; 

10.13. Студенти зобов’язані: 

 систематично і глибоко опановувати знаннями і практичними навичками 

по обраній спеціальності; 

 відвідувати заняття; 

 виконувати у встановлений термін навчальний план і програми; 

 виконувати відповідно до навчального плану і розпоряджень деканату 

контрольні завдання; 

 дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку університету; 

 підвищувати свій науково-теоретичний і культурний рівень; 

 брати участь з доручення кафедр чи декана в пропаганді наукових знань і 

просвітительській роботі; 

10.14. Особи з числа постійного та перемінного складу можуть бути 

відраховані з факультету за порушення вимог, встановлених чинним 

законодавством, правилами встановленими в університеті та порушення умов 

договору про навчання. 

10.15. Особовий склад факультету може також реалізувати свої 

професійні і соціально-економічні права через професійну спілку, трудовий 
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договір, громадські організації самоврядування, створення яких не суперечить 

нормам чинного законодавства. 

11. ОБЛІК І ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ

11.1. Факультет здійснює оперативний і поточний облік результатів своєї 

діяльності відповідно до вимог державної статистики, рішень Вченої Ради, 

ректора університету та представляє у встановлений термін звітну інформацію. 

11.2. Склад і порядок ведення документації факультету визначається 

відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки України, МВС 

України, іншими державними органами та університетом. 

12. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ

12.1. Факультет може бути ліквідований за рішенням Вченої Ради 

університету у випадку припинення підготовки фахівців з спеціальності, 

зменшення контингенту студентів до 50 % і менше. 

12.2. У випадку порушення законодавства, Статуту університету та 

даного Положення Вчена Рада може прийняти рішення про зупинення 

діяльності факультету. 

  


