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1. Загальні положення
1.1. Гуманітарний відділ Полтавської державної аграрної академії є 

структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії, що 
створюється, реорганізовується, ліквідовується на підставі рішення Вченої 
ради та наказу ректора ПДАА, який діє на основі Статуту ПДАА

1.2. Діяльність гуманітарного відділу в межах своєї компетенції 
регламентується Законами України, Конституцією України та іншими 
нормативно-правовими актами, Статутом ПДАА, наказами та вказівками 
ректора академії та даним положенням.

1.3. Місце знаходження: кім. 460, 4 корпус, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 
Україна, 36003.

2. Основні функції та завдання гуманітарного відділу
2.1. Забезпечення студентів навчальною літературою, посібниками та 

словниками з іноземної мови (німецька, англійська) для самостійної 
роботи.

2.2. Надання можливості студентам та викладачам працювати з 
комп’ютерними програмами по вивченню іноземних мов.

2.3. Демонстрування відеоматеріалів іноземною мовою з навчальною та 
виховною метою.

2.4. Надання змоги студентам спілкуватися з носіями мови, так як 
гуманітарний відділ співпрацює з іноземними викладачами.

2.5. Надання можливості студентам працювати з мережею Інтернет при 
самостійній підготовці.

3. Структура та штат гуманітарного відділу
3.1. Структура та штат гуманітарного відділу затверджується наказом ректора 

академії в межах загального обсягу фонду заробітної плати, асигнувань на 
адміністративно-управлінські витрати та позабюджетних коштів.

3.2. Гуманітарний відділ очолює керівник, який призначається та звільняється з 
посади наказом ректора ПДАА.

3.3. Керівник гуманітарного відділу безпосередньо підпорядковується 
проректору з науково-педагогічної, наукової роботи.

3.4. До структури гуманітарного відділу входять:
- керівник гуманітарного відділу;
- фахівці із знанням іноземної мови;

4. Права та обов’язки
Керівник гуманітарного відділу:
- проводить аналіз діяльності гуманітарного відділу;
- вносить пропозиції щодо поліпшення навчальної, методичної та 

виховної робіт;
- виконує роботи з впровадження досягнень науки та методики в 

навчальному процесі під егідою академії;
- представляє інтереси гуманітарного відділу з усіх питань його 

діяльності;
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- підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
- розподіляє функціональні обов’язки між співробітниками 

гуманітарного відділу та слідкує за їх виконанням;
- своєчасно надає планово-звітну документацію.
Співробітники гуманітарного відділу повинні:
- організовувати та проводити заходи з мовної освіти та країнознавства, 

підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов;
- брати участь у рекламних компаніях академії, презентаціях, 

конференціях та інших заходах, що сприяють розширенню контактів 
академії та формуванню її іміджу.

Співробітники гуманітарного відділу мають право на інформацію, що 
стосується виконання службових обов’язків, на охорону праці, користування 
технікою та літературою гуманітарного відділу.

5. Відповідальність
Керівник та співробітники гуманітарного відділу несуть персональну 

відповідальність за:
- стан роботи та виконання обов’язків, які покладаються на гуманітарний 

відділ;
- невиконання або неналежне виконання завдань та функцій 

гуманітарного відділу.

6. Взаємовідносини з підрозділами академії
Гуманітарний відділ співпрацює:
-  з деканатами факультетів та кафедрами;
-  з Інститутом післядипломної освіти з питань організації курсів 

поглибленого вивчення іноземних мов;
-  з Навчальним центром інформаційно-комунікаційного обслуговування 

(інформаційно-обчислювальний центр) з питань технічного 
забезпечення гуманітарного відділу, удосконалення комп’ютерної бази 
даних, розробки різноманітних технічних рекомендацій;

-  зі службами адміністративно-господарської частини з питань 
матеріально-технічного забезпечення роботи гуманітарного відділу 
відповідно до чинних нормативів.

Розробник:
Керівник гуманітарного відділу 

Погоджено:
Проректор з науково-педагогічної, 
наукової роботи

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу кадрів




