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1. зАгАльнI положЕнIUI
1.1 .fане Положення визначас статус, структуру, порядок утворення,

реорганiзацii та лiквiдацii Факультету фiлологii та соцiалi"r* комунiкацiй
Бердянського державного педагогiчного унiверситету, а також визначас його
завдання та напрями дiялъностi, порядок управлiння та здiйснення контролю
за дiяльнiстю.

1.2. Факультет фiлологii та соцiальних комунiкацiй (далi - Факультет) с
основним структурним пiдроздiлом Бердянського державного педагогiчного
унiверситету (далi - Унiверситет), який створено для органiзацii навчання
здобувачiв першого та Другого piBHiB вищоi освiти за спецiалъностями:

014 Середня ocBiTa (УкраiЪсъка мова i лiтература);
014 Середня ocBiTa (Мова i лiтература (росiйсъка));
014 Середня ocBiTa (Мова iлiтература (англiйська, болгарська));
014 Середня ocBiTa (N{oBa iлiтература (англiйська);
035 Фiлологiя (германськi мови та лiтератури (переклад включно),

перша - англiйська);
035 Фiлологiя (украiЪська мова та лiтература);
0з5 Фiлологiя (слов'янськi мови та лiтератури (переклад включно),

перша - росiйська);
06i Журналiстика.
Факультет об' еднуе чотири кафедри:
- украiЪськоi мови та славiстики;
- украiнськоi та зарубiжноi лiтератури

лiтературознавства;
- iноземних мов i методики викладання;
- соцiальних комунiкацiй, -
якi У сукупноСтi забезПечуютъ пiдготовку не менше 200 здобувачiв

вищоТ освiти денноi форми навчання.
1.3. Факулътет створюсться, реорганiзуетъся та припиняс свою

дiяльнiсть за рiшенням вченоi радиУнiверситету.
1.4. Щiе факультет на пiдставi цього Положення.
1.4. Керiвництво факультетом здiйснюс декан.
1,5' У свотй дiяльностi факультет керуеться чинними законами та

ПiДЗаКОННИМИ НОРМаТИВно-правовими актами органiв державноI влади
укратни, Статутом Унiверситету, рiшеннями вченоi Ради Унiверситету,
наказами ректора Унiверситету, розпорядженнями керiвництва YHiBep."r.ry,
цим Положенням та розпорядженнями декана.

i.6. Факультет не е юридичною особою.
1.7. Факультет мас власнi печатку, емблему, фiрмовий бланк.
1,8. Змiст та регламентацiя роботи факультету визначаеться рiчними таперспективними планами роботи.

1 порlвнялъного



2. OCHOBHI ЗАВДАННlI ТА НДПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI ФДКУЛЬТЕТУ
2.1. Основними завданнями Факультету е:
- органiзацiя освiтнього процесу для пiдготовки здобувачiв вищоi освiти

першого та другого piBHiB вищоТ освiти за певними освiтнiми програмами
вiдповiдно до вимог стандартiв вищоi освiти;

- забезпечення високоi якостi пiдготовки фахiвцiв;
- виконання встановлених обсягiв державного замовлення на пiдготовку

фахiвцiв;
- створення умов для наукових дослiдженъ вiдповiдно до планiв

кафедр, Унiверситету; роботи

- спiвробiтництво з освiтнiми закладами, пiдприемствами, органiзацiями,
установами для пiдготовки фахiвцiв зi спецiалъностей факультету;

- координацiя навчальноi, методичноТ, науковоi таорганiзацiйноi роботикафедр, безпосередньо пiдпорядкованих факультету;
- координацiя роботи з пiдготовки пiдручникiв, навчальних посiбникiв,

методичноТ, HayKoBoi та iншоТ лiтератури за профiлями факультету;
- впровадження iнновацiйних технологiй в освiтнiй .rроц..;
- утримання та вдоскон€шення матерiально-технiчнот бази факультету та

соцi альноТ iнфраструктури ;

- створення умов для академiчноi мобiльностi студентiв та викладачiв;
- здiйснення монiторингу якостi освiти;
- сприяння працевлаштуванню випускникiв;
- вiдродження, збереження та пропаryвання нацiоналъних традицiй,

здiйснення культурно-просвiтницъкоi дiяльностi ;- створення умов для задоволення потреб особистостi в
iнтелектуtшъному, культурному, моральному та фiзичному розвитку,пропагаНда здороВого способу життя студентiв.

2,2. основними напрямками дiялъностi факулътету е:
- реалiзацiя стандартiв вищоi освiти;
- розробка та забезпечення реалiзацii навчальних планiв пiдготовки

фахiвцiв рiзних ocBiTHix ступенiв;
- планування, органiзацiя та методичне забезпечення освiтнього

процесу;
- здiйснення профорiентацiйноТ роботи, проведення свосчасного аналiзупiдготовки кадрiв зi спецiально.".й факулътету, сприяння

працевлаштуванню випускникiв;
iнтенсифiкацiЯ процесУ навчаннjI, впровадження в освiтнiй процес

HoBiTHix ocBiTHix технологiй;
- пlдготовка пропозицiй iз вiдкриття нових спецiальностей на факультетiвiдповiдно до потреб регiону;



- iнтеграцiя освiтнього процесу у майбутню професiйну дiяльнtсть
здобувачiв вищоi освiти, визначення баз проходження навчаJIьних та
виробничих практик студентiв факультету, органiзацiя практик та контроль
за iх проходженням;

- забезпечення ефективноi дiяльностi кафедр факультету, стабiльностi та
наступностi поколiнь науково-педагогiчних кадрiв, створення умов дпя
зростання iхньоi професiйноi майстерностi;

- пiдвищення результативностi науково-дослiдницькоТ дiяльностi кафедр
та роботи студентiв;

- сприяння у роботi та розвитку студентського самоврядування;
- сприяння культурному i духовному розвитку особистостi, виховання

осiб, якi навчаються на факультетi, у дусi украiнського патрiотизму i поваги

до Конституцii та законiв Украiни, обраноi професii;
- удосконаJIення методiв i форм виховноi роботи;
- органiзацiя i проведення виховноi, культурноТ, духовно-освiтньоТ,

спортивно-масовоТ роботи зi студентами факультету;
- дотримання мораJIьно-етичних норм, створення атмосфери

доброзичливостi та взасмноi поваги мiж працiвниками i студентами

факультету;
- забезпечення охорони працi та технiки безпеки учасникiв освiтнього

процесу.

3. УПРАВЛIННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ
3.1. Керiвництво Факультетом здiйсню€ декан.
З.2. Щекан Факультету повинен мати науковий ступiнь таlабо вчене

(почесне) звання вiдповiдно до профiлю Факультету.
З.З. !екан Факультету призначасться ректором Унiверситету за згодою

бiльшостi вiд повного складу заг€шIьних зборiв трудового колективу
Факультету на строк до п'яти poKiB та укладас з ним контракт.

З.4. .Щекан Факультету здiйснюс свою роботу пiд керiвництвом ректора
Унiверситету та проректорiв за напрямами роботи.

З.5. Одна й та сама особа не може бути деканом Факультету бiльше як
10 poKiB.

З.6. .Щекан Факультету може бути звiлънений з посади ректором
Унiверситету за поданням вченоi ради Унiверситету або органу громадського
самоврядування Факультету з пiдстав, визначених законодавством про
працю, Статутом Унiверситету, контрактом. Пропозицiя про звiльнення
декана Факулътету вноситься до органу |ромадського самоврядування
Факультету не менш як половиною голосiв затвердженого складу вченоi ради
Факультету. Пропозицiя про звiльнення декана Факультету приймаеться не
менш як двома третинами голосiв загальних зборiв трудового колективу
Факультету.



З.7. Щекан видас розпорядження, що стосуються дiяльностi Факультету.
Розпорядження е обов'язковими для виконання BciMa працiвниками i

студентами Факультету i можуть бути cкacoBaнi ректором Унiверситету,
якщо вони суперечать законодавству, Статуту Унiверситету чи завдають
шкоди iHTepecaM Унiверситету.

Права та обов'язки, завдання та повноваження декана Факультету
визначаються цим Положенням, посадовою iнструкцiею та контрактом.

З.8. !екан Факулътету може делегувати частину повноважень
заступникам. Заступники декана Факультету призначаються наказом ректора
Унiверситету за поданням декана Факультету з числа осiб, якi працюють на
Факультетi, за погодженням з органом студентського самоврядування
Факультету.

Заступники декана пiдпорядковуються безпосередньо декану
Факультету та керуються у своiй роботi цим Положенням та посадовою
iнструкцiею.

3.9. Вчена рада факулътету е колегiальним органом управлiння
факультету, який утворюеться строком на п'ять poKiB. Склад вченоI ради
факультету формуеться вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту
Унiверситету, цього Положення та затверджуеться розпорядженням декана
Факультету протягом л'яти робочих днiв з дня закiнчення повноважень
попереднього складу вченоТ ради.

3.10.Вчену раду Факультету очолюе fi голова, який обирасться таемним
голосуванням з числа членiв вченоI ради Факультету, якi мають науковий
ступiнь таlабо вчене (почесне) звання, на строк дiяльностi вченоi ради. Що
складу вченоТ ради Факультету входять за посадами: декан Факультету,
заступники декана, завiдувачi кафедр, голова зборiв трудового колективу
Факультету, голова профбюро працiвникiв Факультету, голова профбюро
студентiв Факультету, голова студентськоТ ради Факультету а також виборнi
представники з числа науково-педагогiчних працiвникiв Факулътету та iнших
працiвникiв, якi працюють на постiйнiй ocHoBi а також виборнi представники
з числа студентiв Факультету. За рiшенням вченоi ради Факультету ло iT
складу можуть входити також представники органiзацiй роботодавцiв. При
ЦЬОМУ не Менш як 75 вiдсоткiв складу вченоi ради повиннi становити
наУкоВо-педагогiчнi працiвники Факультету i не менш як 10 вiдсоткiв
виборнi представники з числа студентiв.

Вибори до складу вченоi ради починаються за З0 календарних днiв до
закiнчення повноважень попереднього складу вченоi ради Факультету.

3.11.Виборнi представники з числа iнших працiвникiв Факультету
обираються зага-гIьними зборами трудового колективу Факультету за
поданшIм структурних пiдроздiлiв Факультету, у яких вони працюють, а
виборнi представники з числа студентiв Факультету - шляхом прямих
таемних виборiв.
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З.12.Вчена рада Факулътету заслр(овус звiти декана i його заступникiв,
завiдувачiв кафедр, керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Факультету,
розв'язуе питаннЯ навчальноi, HayKoBoi, виховноТ дiялъностi факультету;
вносить пропозицii до вченоi Ради Унiверситету про змiну структури
Факулътету.

flo компетенцiт вченоI ради Факультету належитъ: визначення загаJIьних
напрямкiв науковоi дiяльностi факультету, ухвutJIення ocBiTHix програм та
навчальних планiв; розв'язання питань органiзацii освiтнього процесу на
Факультетi, обрання за конкурсом старших викладачiв та викладачiв
(асистентiв).

3.13.Засiдання вченоТ Ради Факультету вiдбуваються не рiдше одного
разу на мiсяць вiдповiдно до затвердженого регламенту. Вчена Рада е
правомочною, якщо на rr засiданнi були присутнi не менше 2lз if членiв.
рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв.

З.14.Повноваження членiв вченоi Ради ФакультетУ припиняються узв'язку iз завершеЕням TepMiHy повноваженъ вченоi Ради Факультету,
звiльненням iз посади, вибуттям iз числа працiвникiв Факультету та (або) за
особистою заявою.

З.15.РОбОТа ВЧеНОi Ради Факультету здiйснюсться згiдно з планом, який
складасться на кожний навчальний piK.

З.16.Рiшення вчеНоi ради Факультету вводяться в дiю розпорядженнями
декана Факулътету i е обов'язковими для виконання працiвниками та
студентамИ Факулътету. РiшеннЯ вченоi РадИ ФакультетУ можуть бути
cкacoBaнi вченою радою Унiверситету, якщо вони суперечать законодавству,
статуту Унiверситету чи завдають шкоди iHTepecaM Унiверситету.

з.17.органiзацiя дiловодства вченот ради Факулътету покладаеться на
секретаря, який обираеться вченою радою Факультету з числа ii членiв.

3.18.Засiдання вченоi Ради е вiдкритими. Будь-хто з працiвникiв
Факультету може бути присутнiм на засiданнi вченоi'ради без права голосу
при прийняттi рiшення. Iншi особи можуть бути присутнi на засiданнi вченоi
ради Факулътету з дозволу вченоi ради.

- ЩекаНат е робОчим органом Факультету, якиilзабезпечуе оперативне
розв'язання поточних питань, зокрема:

- контроль за складанням i виконанням розкладу навчыIьних занять, за
рацiональним використанням аудиторного фонду;- контроль за виконанням графiку освiтнього процесу;

- контроль i аналiз стану навчаJIьноi та трудовоi дисциплiни, контроль
з а вiдвiдуванням навч€шьних занять студентами ;- контроль задотриманням трудовоiдисциплiни викладачами;- контролъ за виконанням працiвниками i студентами факультету



Правил внутрiшнъого трудового розпорядку;- органiзацiя облiку успiшньстi 
" 

студентiв, ведення журналiваКаДеМiЧНИХ |РУП, ЗаПОВНеНня вiдомостей облiку успiшностi, веденняНаВЧЕLПЪНИХ КаРТОК i iНШОi ДОКУМентацii, пiдведення пiдсумкiв та аналiз сесiй.- органiзацiя i контролъ за лiквiдацiею u*uo.rlr;;i ;Й;;;;;;;студентами;
- ведення контингенту студентiв, своечасна пiдготовка наказiв зособового складу студентiв;
- пiдготовка i подання документiв на призначення стипендiй, Н?переведення студентiв iз навчання за кошти фiзичних, aо"о""них осiб нанавчання за державним замовленням;- оформлення академiчних довiдок та додаткiв до дипломiв;- пiдготовка документацii до атестацiil- видача дипломiв, додаткiв до них та академiчних довiдок, пiдготовкавiдповiдноi документацii;
- видача студентсъких квиткiв та iндивiдуалъних навчалъних планiвстудентiв;
- контролъ за складанням i виконанням планiв роботи Факультету такафедр;

роооrу JffiНI;.О ""ОаННЯ 
МаТеРiаЛiВ до статистичних звiтiв та звiтiв про

3.19.!o складу деканату входять декан Факультету,. заступники деканаФакультету, секретар, диспетчер.
З,20,Органом громадського самоврядування Факулътету е загалънi зборитрудового колективу Факультету, включаючи вибЬрних представникiв зчисла студентiв (далi - загальнi збори Факулътету). Порядок скликаннязагальних зборiв Факультету та ix дiяльностi визначаетъся цим Положенням.З.2I.До складу заг€}JIьних зб.?пig Ou*yn"r.Ty входять Bci працiвники, якiПРаЦЮЮТЪ На ФаКУЛЪТеТi На ПОСТiйНiй ocHbBi та виборнi представники з числастудентiв Факультету денноi форми ,ruururrй у кiлькостi не менш як 15вiдсоткiв вiд загалъноi кiлькостi членiв .u.*ur"x зборiв Факулътету, якiобираютЪся шляхОм прямИх таемних виборiв щороку у жовтнi. На першомузасiданнi з числа учасникiв загаJIъних зборiв Факультету обираютъся голова,застуtIник голови та секретар загаJIъних зборiв bunyri"r.ry. TepMiHповноважень голови, застугIника голови та секретаря загальних зборiвФакулътету складае п'ять poKiB.

Загальнi збори Факулътету скликаються не рiдше одного разу на piK.Рiшення про Д3тУ, час та мiсце проведення планових загалъних зборiвФакультетУ приймаС голова заг€шIъниХ зборiв Факулътету. Позачерговозагальнi збори Факулътету можуть бути .ппипu"i .u pi-.""", 
".r."оi радиФакультету абО за iнiцiаТ""о. не менШе третини учасникiв загаJIъних зборiвФакулътету. Секретар повiдомляс Bcix учасникiв про дату та мiсцегIроведення загалъних зборiв.
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З .22.Заrаllьнi збори Факультету:
- оцiнюють дiяльнiсть декана;
- затверджують рiчний звiт про дiяльнiсть Факультету;
- подають ректору подання щодо вiдкликання з посади декана

Факультету;
- обирають виборних представникiв до вченоi ради Факультету;
- обирають делегатiв на конференцiю трудового колективу

Унiверситету;
- розглядають iншi питання дiяльностi Факультету.
З.2З.Загальнi збори Факультету вважаються правомочними, якщо в ix

РОбОтi бере участь не менше 2lЗ iх учасникiв. Рiшення приймаються простою
бiлъшiстю голосiв присутнiх.

З.24.На Факультетi створюються i дiють органи студентського
самовряДування у формi студентськоi ради Факультету, студентськоi Ради
аКадемiчноi групи, cTapocTaTiB, студентських деканатiв тощо. [iяльнiсть
органiв студентсъкого самоврядування здiЙснюеться вiдповiдно до
Положення про студентське самоврядування Унiверситету.

3.25.OcHoBHi завдання органiв студентського самоврядування
Факультету:

- УЧаСТЬ В ОРганiзацii освiтнього процесу на факультетi в межах
повноважень визначених законодавством Украiни;

- забезпечення i захист прав та iHTepeciB студентiв;
- забезпечення виконання студентами своiх обов'язкiв;
- проведення органiзацiйних, наукових, культурно-масових,

спортивних, оздоровчих та iнших заходiв;
- СПрияннrI навчальнiй, науковiй i творчiй дiяльностi студентiв;
- СпРияннrI створенню н€шежних умов для rтроживання та вiдпочинку

студентiв;
- СПРИЯННя дiяльностi студентських rypTKiB, товариств, об'еднань,

клубiв за iнтересами;
- органiзацiя спiвробiтництва зi студентами iнших факультетiв вищих

навчальнIтх закладiв, з молодiжними органiзацiями;
- сгIриянняпрацевлаштуваннювипускникiв;
- внесення пропозицiй адмiнiстрацii Факультету, Унiверситету щодо

вдосконапення змiсту i форм органiзацii освiтнього процесу.

4. vIAITHO ФАкультЕту
4.1. За Факультетом для забезпечення освiтнього процесу закрiплюються

ПРИМiЩення, комп'ютернi мережi, оргтехнiка, лабораторii та ik обладнання,
засоби зв'язку та телекомунiкацii.

4.2. ФакУлЬтет несе вiдповiдальнiстъ за збереження майна та дотримання
поряJк}l в закрiплених за ним примiщеннях.



5. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ
5,1, КонТролЬ за дiяльНiстЮ Факультету здiйсню€ ректор Унiверситету

та проректори.
5,2, ЩекаН факультету звiтуе про свою дiяльнiсть перед загальнимизборами Факулътету, ректором Унiверситету.
5,З, Контролъ за дiяльнiстю факулътеrу ,u певними напрямами роботиможе здiйснюв_атися за рiшенням ректора або прорекъорiu iншимипосадовими осо бами та структурними пiдроздiлами УнiвЁр 

""..rу.
6. РЕОРГАНIЗАЦIЯ ТА ЛIКВIДАЦIЯ ФАКУЛЬТЕТУ

6,1, ПрипиненнЯ дiяльностi Факулътету здiйснюетъся шляхом йоголiквiдацii або реорганiзацii.
6,2, Факультет реорганiзусться або лiквiдусться за рiшенням вченоi радиУнiверситету.

_ 6,з, При реорганiзацii Факультету студенти продов}кують навчання заобраними спецiальностями на iншому (iнших) факульr.ru* Унiверситету, адокуменТи IIередаютьсЯ правонаступнику або до up"i"y Унiверситету.

7. прикIшщвI положЕннrI
7.|. Щане Положення розробляеться деканом Факулътету тазатверджусться вченою радою Унiверситету.
7,2, ЗмiНи та допОвненнЯ до цъого Положення вносятъся вченою радоюУНiВеРСИТетУ. 
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