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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директором КУТЕП 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим 

структурним підрозділом університету, який створено для реалізації 

навчально-виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань 

вищої освіти України. 

1.2. У складі університету є факультети, кафедри, відділи та інші 

структурні підрозділи. 

1.3. Факультет об’єднує кафедри, лабораторії та інші допоміжні 

підрозділи з метою підготовки фахівців у відповідних галузях знань, 

проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької 

роботи. 

Е4. У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції 

України, нормативно-правовими актами України, Статутом Київського 

університету туризму, економіки і права, цим Положенням. 

Факультет може мати з дозволу ректора печатку, власну емблему та 

іншу символіку факультету. 

2. Основні напрями роботи факультету 

2.1. Основними напрямами роботи факультету є: 

а) підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

бакалавра, магістра; 

б) сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково- 

практичних знань, формування сучасного освітнього процесу; 

в) організація, координація і проведення фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робіт; 

г) відродження, збереження та пропагування національних зв’язків та 

традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності; 
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д) підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та 

іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних 

видань; 

е) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі 

угод, укладених університетом; 

з) здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, 

пов’язаної з метою та функціональними завданнями факультету 

університету. 

3. Управління факультетом 

3.1. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, яку 

очолює - декан факультету. 

3.2. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники 

декана, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування 

студентів, а також виборні представники, з числа науково-педагогічних 

працівників. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу 

Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники факультету. 

3.3. Персональний склад Вченої ради факультету затверджує ректор 

(перший проректор) університету строком на один рік. 

3.4. Секретар вченої ради призначається деканом факультету на строк 

дії вченої ради з числа членів ради, якщо за це рішення проголосувало не 

менше 2/3 членів її складу. 

Дострокова зміна секретаря Вченої ради відбувається за його власним 

бажанням або за поданням Вченої ради більшістю в 2\3 голосів присутніх. 

3.5. Засідання Вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У 

разі його відсутності на засіданнях головує заступник декана, який є членом 

Вченої ради, або особа, яка виконує обов’язки декана факультету, якщо вона 

є членом Вченої ради. 

3.6. Вчена рада факультету: 

а) вирішує питання організації навчально-виховного процесу; 

б) схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців 
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для затвердження ректором університету, кошторис та звіт факультету за 

семестр, за рік; 

в) розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, 

організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи; 

г) заслуховує щорічний звіт декана, звіти завідувачів кафедр; 

д) визначає теми наукових досліджень та затверджує звіти про їх 

виконання; 

є) вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції про 

присвоєння 

вчених звань професора і доцента; 

ж) вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень. 

3.7. Засідання Вченої ради проводяться один раз на два місяці. 

Засідання Вченої ради є відкритими. Позачергове засідання Вченої ради 

може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів Вченої 

ради факультету. 

Рішення Вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь 

не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради (крім окремо обумовлених 

випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів Вченої 

ради, та вводяться в дію рішеннями декана факультету. 

Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою 

університету. 

3.8. Керівництво факультетом у межах своєї компетенції на постійній 

основі здійснює декан, який несе особисту відповідальність за результати 

його роботи. Декан може делегувати частину повноважень своїм 

заступникам. 

3.8.1. Декан факультету видає розпорядження, що стосуються 

діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма його 

працівниками в межах своєї посадової інструкції. 

3.9. Базовим структурним підрозділом факультету є кафедра, яка 

визнається основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу 
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та несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної і 

методичної роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін 

і здійснення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за 

певним напрямом. Кафедра 

створюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої ради Київського 

університету туризму, економіки і права. 

3.10. У своїй діяльності кафедра керується Законом України «Про вищу 

освіту», Статутом Київського університету туризму, економіки і права, Поло-

женням про кафедру КУТЕП, цим Положенням. 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе особисту 

відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та 

виховної роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

та співробітників кафедри. Завідувач кафедри призначається на посаду 

ректором (першим проректором). Функції та повноваження завідувача 

кафедри визначаються Положенням про кафедру Київського університету 

туризму, економіки і права, яке розробляється та затверджується в 

установленому порядку. 

3.11. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи 

факультету період між засіданнями вченої ради факультету, деканом можуть 

скликатися наради заступників декана, завідуючих кафедрами та керівників 

інших структурних підрозділів. Рішення таких нарад носять 

рекомендаційний характер і реалізуються рішеннями та розпорядженнями 

декана або рішеннями вченої ради факультету. 

3.12. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних 

документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється з 

числа найдосвідченіших науково-педагогічних працівників Навчально-

методична комісія. Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова та 

члени комісії затверджуються вченою радою факультету з числа членів 

вченої ради. 

3.13. Органом громадського самоврядування є загальні збори 
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(конференція) трудового колективу факультету. Вони скликаються не рідше 

одного разу на рік. 

3.14. Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету: 

а) дають оцінку діяльності декана факультету, завідувачів кафедр, 

керівників інших структурних підрозділів; 

б) затверджують річний звіт про діяльність факультету; 

в) вносять пропозиції вченій раді факультету щодо кандидатури на 

посаду декана факультету та його відкликання з посади; 

г) обирають виборних представників до Вченої ради факультету; 

д) обирають делегатів на конференцію трудового колективу 

університету; 

е) обирають кандидатури до Вченої ради університету; 

є) вирішують інші питання відповідно до законодавства. 

3.15. На факультеті створюються органи студентського 

самоврядування, які здійснюють свої повноваження відповідно до законів та 

Статуту університету. Студентське самоврядування здійснюється на рівні 

академічної групи, потоку, відділення, спеціалізації, курсу, факультету; у 

формі науково- студентського ради тощо. 

Студентське самоврядування обирає свої розпорядчі та виконавчі 

органи, визначає напрями та форми діяльності, структуру, повноваження, 

порядок їх обрання та звітності. Органи студентського самоврядування 

спрямовують свою діяльність на виховання студентської молоді, сприяння 

розвитку їх особистості, формування поваги до права та закону, забезпечення 

виконання ними обов’язків, передбачених Законом «Про вищу освіту» та 

Статуту університету, мети та завдань студентського самоврядування. 

4. Господарська діяльність факультету 

4.1. Будівлі, споруди, обладнання інвентар та інше майно, яким 

користується факультет належать університету. Територія факультету є 

частиною території університету. 

4.2. Фінансування факультету здійснюється за рахунок: 
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а) коштів оплати за навчання; 

б) коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт та інших 

робіт, виконаних факультетом на замовлення юридичних та фізичних осіб; 

в) інших джерел, що не суперечать Статуту університету. 

5. Реорганізація (ліквідація) факультету 

Реорганізація, ліквідація факультету проводиться у порядку, 

встановленому чинним законодавством та Статутом Київського університету 

туризму, економіки і права. 

 


