
ПРО НАВЧАЛЬНИЙ В1ДД1Л ОДЕСЬКО 
АКАДЕМП 1МЕН1 А.В. НЕЖДАНОВО! 

ПОЛОЖЕН] 

1. Загалым положения 

1.1. Навчалышй в и д ы е складовим структурним пщроздыюм навчального закладу, 
через який здшснюеться кер1вництво та контроль навчальною роботою кафедр. Усю 
свою роботу навчалышй вщд1л оргашзовуе 1 проводить в1д 1меш та за дорученням 
ВченоТ ради та ректорату навчального закладу. 

1.2. Розпорядження навчального В1дд1лу в межах компетенцн, визначено статутом та 
даним Положениям, е обов'язковим для виконання завщувачами кафедр, лаборатор1ями, 
кабшетами, викладацького складу, навчально-допом1жного, навчально- виробничого 
персоналу, служб забезпечення навчального пронесу. 

1.3. У функциональному й оперативному вщношешп навчалышй вщды 
шдпорядкований проректору з ННПР 

1.4. Кер1вннцтво Д1ЯЛЫПСТЮ навчального вщдшу зд1Йснюе начальник навчального 
вщд1лу, який призначаеться 1 звшьняеться наказом ректора навчального закладу зпдно 
з Д1ючим законодавством про працю. 

1.5. Начальник навчального В1д;илу входить до складу ректорату навчального 
закладу.. 

1.6. У с в о*1 й робот1 начальник навчального вщд1лу керуеться Законами УкраТни, 
нормативними документами, наказами й шструкщями М1н1стерства осв1ти 1 науки 
УкраТни, М1н1стерства культури УкраТни, статутом в и т о г о навчального закладу, 
наказами та розпорядженнями ректора, розпоряджениями проректора з навчальноТ 
роботи та даним Положениям. 

1.7. Реорган1зац1я, зм1на функцш та структур и навчального В1дд1лу здшснюеться на 
тпдстав1 Д1ючих положень 1 пормативних акт1в ректором навчального закладу. 

2. Структура навчального вщдшу 

Диспетчерська служба 

Вщдш педагопчпоТ та виробничоТ практики 

В1ДД1лення заочноТ осв1ти 

2.1. В оперативному порядку навчальному в1ддшу гндпорядкован1 лаборанти 
кафедр. 



3. Типов1 штаги 

адмнпстративно-управлшського персоналу витого навчального закладу 

Н А В Ч А Л Ь Н И Й В1ДД1Л 

1. Начальник навчального В1дд1лу 

2. Секретар навчального вщдьлу 

3. Кер1вннк педагопчио'1 та виробничоТ практики 

4. Диспетчери 

5. Статистик 

4. Функцн навчального вщдьпу 

4.1. Оргашзацшне забезпечення розробки ! запровадження навчально-методичного 

комплексу та контрольних заход] в стосовно системи подготовки фах'тщв р1вжв 

"Бакалавр", "Спещалют", "Мапстр", 

4. 2. Участь у формуванш 1 розробщ навчальних плашв, графшв навчального пронесу,. 

4.3. Планування занять та складання розкладу за вама формами навчання, узгодження 

графпав контрольних заход1в, залнсових та кпитових сесш. 

4.4. Вивченпя пропозицш щодо вдосконалення планування й оргашзацн навчального 

процесу. Контроль за внконанням навчальних плашв за напрямами шдготовки, 

специальностями 1 спец1ал1защями 

4.5. Контроль за виконанням навчального навантаження. 

4.6. Обл1к чисельиост! та руху контингенту студентов денно!, заочно! форми навчання 

та шдготовчого вщщлення.. 

4.7. Контроль навчально! дисцишпни студентов, виб1ркова перев1рка групових та 

шдивщуальних журнал1в. Контроль трудовоТ диспипл1ни нрофесорсько - викладанького 

складу, навчально - допом1жного персоналу. 

4.8. Планування використання навчальних примнцень та пропозицп 1Цодо полшшення 

техшчно! оснащеносп аудиторш. 

4.9. Контроль за роботою навчальних лабораторш 1 каб'шепв га за використанням 

аудиторного фонду. 

4.10. Здшснення контролю за своечасною розробкою планово! навчально-звггпо! 

документацп та поданням зв1тност1 встановлено! форми. Складання статистичних звгпв з 

навчально! роботи закладу , до статистичного управлшня та МЫстерству культури 

Укра!ни. Подготовка довщок, в1дпов1дей на листи з питань навчально! роботи. 

4.1 1. Огляду готовности вщдшв до нового навчального року. 

4.12. 1нформащя для завщувач1в кафедрами про нов1 нормативш документи та накази, 

як1 регламентують навчальний процес. 

4.13. Перюдична шформащя ректорату про виконавчу дисциплшу кафедр з питань, яю 

входять у компетенцно навчального вщдшу. 



5. Права навчального В1д/илу 

5.1. Здшсюе контроль за виконанням Закошв УкраТни ЩОДО освгги, постанов Кабшету 
Мш1стр1в, наказ1в та розпоряджень Мп-пстерства осв1ти 1 науки УкраТни, Мннстерства 
культури УкраТни, р1шень вчено'Т ради та ректорату з нитань оргашзацп та проведения 
навчального пронесу. 

5.2. Вимагае в1д завщувач1в кафедрами своечасного оформления плановоТ документацп 
та подапня звптюст1 стоеовно навчального пронесу, ч1ткого виконання розкладу занять, 
заппкових та екзаменащйних сесш. 

5.3. Надае розпорядження кафедрам з питань планування га оргашзацп навчального 
процесу. 

5.4. З'ясовуе факти порушення навчального пронесу, вимагае вщ зав1дувач1в кабшетами, 
лаборатор1Ями та викладач1в пояспепня причин порушення навчального процесу. 

Навчальний В1дд1л у своТй робот) взасмов1дноситься з: 

6.1. Завщувачами кафедр — з питань виконання основних вид1в навчально'Т та 
орган1зац1йноТ робота. 

6.2. В1ДД1ЛОМ кадр1в — з питань зарахуванпя на роботу викладач1в, навчально-
ДОИОМ1ЖНОГО персоналу. 

6.3. Службами 1 п1дрозд1лами адм1Н1Стративно-господарськоТ частипи з питань, яю 
входять у компетенц1Ю навчально1 частини. 

6.4. Взаемов1дносини з гпдроздшами та службами грунтуються на основних положениях 
Статуту навчального закладу, Положениям про вщпов1дш структурн1 шдроздши га 
служби. 

7.1. Св0счасн1сть та якють виконання покладеннх на навчальний вщдш обов ,язк!в, 
наказ1в розпоряджень ректора та проректора з I IIIII робота. 

7.2. Об'ектившсть даних статистичноТ 1нформац1Т та зв1тност1. 

7.3. Оргашзащя прап,! та стан трудово'Т дисциплпчи сшвробпниюв навчального вщд1лу 

7.4. Використания в 1птересах справи прав, як1 падаються ним 11оложеиням. 

7.5. Вцнювщальшсть с1нвробггник1в навчального В1дд1лу визначаеться посадовими 
1нструкц1ями та додатковими дорученнями, як! на них покладаються ректором. 

6. Взасмовщноеипи з ш ш и м и гпдрозд1лами навчального закладу 

7. Вщповщальн1Сть навчального вщдьиу 

Погоджено : 
Юрисконсульт О.А. Луценко 
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