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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Положення про стоматологічний факультет Івано-Франківського 
національного медичного університету (далі -  Положення) розроблено 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Івано- 
Франківського національного медичного університету.

1.2. Стоматологічний факультет є одним із організаційних і навчально- 
наукових структурних підрозділів університету, який створено для реалізації 
навчально-виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань 
вищої освіти України.

2.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 
Основними напрямками діяльності стоматологічного факультету є:

2.1. Планування та керівництво навчально-виховною, методичною та 
науковою роботами на факультеті.

2.2. Контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів дисциплін, 
що викладаються на факультеті. Контроль за навчально-методичною, науково- 
дослідною та виховною діяльністю викладачів кафедр факультету.

2.3. Контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами.
2.4. Контроль за виконанням робочих навчальних планів на основі типових 

навчальних програм.
2.5. Спільно з цикловою методичною комісією та центральною методичною 

радою контроль за якістю лекцій, практичних занять, семінарів, навчальних і 
виробничих практик та інших видів навчальної діяльності.

2.6. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять, раціональним 
використанням аудиторного фонду.

2.7. Подання пропозицій щодо оптимізації та покращення навчального 
процесу на факультеті.

2.8. Розробка та здійснення заходів щодо вдосконалення навчального 
процесу з метою підвищення якості підготовки студентів.

2.9. Організація та контроль за самостійною роботою студентів.
2.10 Контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за 

відвідуванням навчальних занять студентами.
2.11. Допуск студентів до підсумкових модульних контролів, 

екзаменаційних сесій і до складання державних іспитів.
2.12 Організація обліку успішності студентів, заповнення заліково- 

екзаменаційних відомостей, ведення навчальних карток і іншої студентської 
документації, підведення підсумків та успішності.

2.13 Організація та контроль за ліквідацією академічної заборгованості 
студентами.

2.14 Переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на 
іншу, надання академічних відпусток, організація повторного навчання, 
переводу з одного навчального закладу до іншого, здійснення відрахування, 
поновлення, випуску студентів, здійснення зміни прізвищ, ведення контингенту 
студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів.
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2.15. Організація призначення стипендій, в т.ч. іменних, студентам 
відповідно до чинного законодавства.

2.16. Оформлення академічних довідок.
2.17. Організація видачі дипломів, додатків до них, підготовка відповідної 

документації.
2.18. Організація виготовлення та видача студентських квитків, 

індивідуальних навчальних планів студентів.
2.19. Участь у персональному розподілі молодих спеціалістів.
2.20. Надання пропозицій щодо формування складу предметних 

екзаменаційних комісій.
2.21. Організація виховної роботи зі студентами, в т.ч. у гуртожитках.
2.22. Організація співпраці зі студентським самоврядуванням на 

факультеті.
2.23. Розробка та здійснення заходів щодо зміцнення навчально- 

матеріальної бази кафедр.
2.24 Подання пропозицій ректору про заохочення, преміювання та 

стягнення студентів і працівників.
2.25. Подання матеріалів до статистичних звітів і звітів про роботу 

факультету.
2.26. Ведення діловодства та навчально-методичної документації у 

відповідності до затвердженої номенклатури справ по деканату.
2.27 Підготовка та здача особових справ студентів й інших документів до 

архіву.
2.28.3абезпечення збереження у належному стані всіх документів, 

печаток і штампів деканату.

3.ПРАВ А ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Факультет має право.
3.1. Подавати до навчального відділу пропозиції щодо розподілу годин на 

лекційні, семінарські (практичні, лабораторні), індивідуальні заняття, 
самостійну роботу осіб, що навчаються та пропозиції щодо формування 
розкладу занять до початку наступного семестру.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Університету, посадових інструкцій, трудового договору 
(контракту), даного Положення студентами, науково-педагогічними 
працівниками і навчально-допоміжним персоналом відповідно.

3.3. Представляти інтереси Університету на міжнародних конференціях 
(симпозіумах), в установах, підприємствах та організаціях України та за 
кордоном в межах наданих повноважень.

3.4. Подававати ректору, Вченій раді Університету пропозиції щодо 
удосконалення навчальних планів і програм, навчально- виховного і науково- 
дослідних процесів.

3.5. Подавати згідно чинних нормативних документів, зокрема, Статуту 
Університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку та Колективного
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договору клопотання щодо заохочення осіб, що навчаються, науково- 
педагогічних працівників чи працівників з числа навчально-допоміжного 
персоналу факультету, або застосування заходів дисциплінарного впливу, а 
також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством та 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.

3.6. Брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління 
Університету, де обговорюють й вирішують питання діяльності факультету.

3.7. Клопотати перед адміністрацією Університету щодо сприяння 
реалізації програми інноваційного розвитку факультету, щодо модернізації 
навчально-лабораторного та наукового обладнання, оснащення службових 
приміщень, аудиторій, кімнат НПЦ «Стоматологія» сучасними технічними 
засобами навчання, комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

3.8. Брати участь у підготовці планів науково-дослідних робіт, розробці 
методичної документації.

4.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА
4.1. Структура факультету розроблена університетом і затверджена 

наказом ректора.
4.2. Факультет об'єднує кафедри. Перелік кафедр, які входять до складу 

стоматологічного факультету, затверджуються наказом ректора.
4.3. Базовим структурним підрозділом університету є кафедра, яка 

визнається основною та визначальною ланкою навчально-виховного процесу та 
несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної та методичної 
роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін і здійснення 
наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. 
Кафедра створюється, реорганізовується, ліквідовується рішенням Вченої ради 
університету.

4.4. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних 
документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створена циклова 
навчально-методична комісія.

4.5. Органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) 
трудового колективу факультету, які скликаються не рідше одного разу на рік.

4.6. На факультеті створений деканат, який є робочим органом 
університету та функціонує з метою оперативного вирішення поточних питань 
його діяльності щодо ефективної організації навчальної, наукової та виховної 
роботи. Деканат діє на підставі положення затвердженого наказом ректора.

4.7. У своїй діяльності деканат керується нормами Конституції України, 
Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту» нормативними актами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 
здоров'я України, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, цим 
Положенням.

4.8. Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається рішенням 
Вченої ради університету та підпорядковується безпосередньо ректору.

4.9. Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету.
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Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма працівниками 
факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. 
Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження декана, які 
суперечать закону, статутові вищого навчального закладу чи завдають шкоди 
інтересам вищого навчального закладу.

4.10. У разі відсутності декана обов'язки декана виконує один із 
заступників, призначений у встановленому законом порядку.

4.11.Функціональні обов'язки декана, заступників декана та інших 
працівників деканату визначаються їх посадовими інструкціями і цим 
Положенням.

5.ВЗАЄМОДІЯ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ

У своїй діяльності деканат співпрацює:
5.1. З ректоратом, Вченою радою, кафедрами університету -  з питань 

організації та планування освітнього процесу, методичної та науково-дослідної 
роботи, звітності про стан, підсумки та якість освітньої, методичної та наукової 
діяльності тощо.

5.2. З навчальним відділом -  з питань педагогічного навантаження 
науково-педагогічних працівників; розвитку змісту освіти та удосконалення 
організації освітнього процесу, з питань виконання наказів, розпоряджень 
ректора Університету; підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників; з забезпечення належного навчально-методичного супроводу з 
(дисциплін тощо.

5.3. З бібліотекою -  з питань забезпечення освітнього процесу необхідною 
навчальною та навчально-методичною літературою.

5.4. З іншими"‘структурними підрозділами університету -  з питань 
організації та належного забезпечення діяльності факультету у відповідних 
напрямах.

Декан

ПОГОДЖЕНО:

О.В.Бугерчук

посада ПІБ підпис

Перша проректорка Г.М.Ертенюк

В.о. заступника ректора з кадрових питань Г.М. Третяк

Начальниця юридичного відділу О.Я.Сорока
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