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1. З А Г А Л Ь Н І ЗА С А Д И

1.1. Факультет Технології виробництва та переробки продукції тваринництва 
є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом академії, який 
створюється для реалізації навчально-виховних, науково-дослідних і культурно- 
просвітницьких завдань вищої освіти України.

1.2. Факультет об'єднує кафедри, центри, лабораторії та інші підрозділи з 
метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі' 
знань «сільське господарство та лісівництво» з напряму підготовки Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва, проведення наукових 
досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи.

1.3. У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції України, 
нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, нормативно- 
правовими актами України, Статутом Полтавської державної аграрної академії, цим 
Положенням.

Факультет має печатку, бланки, власну емблему та іншу символіку 
факультету, а також з метою стимулювання сумлінної праці працівників та успіш
ного навчання студентів, аспірантів, докторантів -  почесні відзнаки, грамоти, 
листи-подяки тощо.

Факультет за дозволом ректора може мати реєстраційний рахунок в установі 
Державного казначейства.

2. О С Н О В Н І Н А П Р Я М И  Р О Б О Т И  Ф А К У Л Ь Т Е Т У  ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА

2.1. Основними напрямами роботи факультету ТВППТ є:

а) підготовка фахівців із технології виробництва та переробки продукції 
тваринництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста та 
магістра;

б) підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері природничих, 
гуманітарних та спеціальних наук: кандидатів та докторів наук для України та
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іноземних країн відповідно до затверджених в установленому порядку планів 
набору, міждержавних договорів та індивідуальних контрактів;

в) сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково- 
практичних знань, формування сучасного освітнього процесу;

г) сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері 
освітньої, наукової та практичної діяльності;

д) організація, координація і. проведення фундаментальних та прикладних 
науково-дослідних робіт, у т.ч. ініціативних пошуково-наукових досліджень;

е) відродження, збереження та пропагування національних зв’язків та 
традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

є) підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої 
навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань;

ж)здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі угод, 
укладених академією;

з) здійснення іншої не забороненої законодавством України, діяльності, 
пов'язаної з метою та функціональними завданнями факультету і академії.

3. У П Р А В Л ІН Н Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т О М  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА

3.1. Колегіальним органом управління факультетом є вчена рада факультету, 
яку очолює її голова -  декан факультету.

Якщо факультет входить до складу навчально-наукового інституту, то вчену 
раду факультету не створюють, а її функції передають вченій раді відповідного на
вчально-наукового інституту.

3.2. До складу вченої ради факультету входять:

-за  посадами заступники декана та завідувачі кафедрами;

- як керівники громадських організацій: голови первинних профспіл
кових організації співробітників і студентів факультету, керівники органів студент
ського самоврядування;

- як виборні члени ради: науково-педагогічні, наукові й інші співро
бітники факультету, які працюють на ньому на постійній основі, студенти та аспі
ранти факультету, які навчаються за денною формою навчання.

Кількість різних категорій виборних членів вченої ради факультету повинна 
відповідати квотам, які визначені Статутом Полтавської державної аграрної акаде
мії та чинними нормативно-правовими документами. При цьому не менш як 75 від
сотків загальної кількості членів вченої ради повинні становити науково-педагогіч- 
ні працівники факультету.
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3.3. Виборні представники трудового колективу факультету обираються 
загальними зборами (конференцією) за поданням кафедр та інших структурних під
розділів, у яких вони працюють за квотою:

від 50 до 100 чоловік працюючих на факультеті по 1 чоловіку від 10;

Дострокова заміна членів вченої ради факультету з числа виборних 
представників проводиться у такому ж порядку.

3.4. Виборні представники від студентів та аспірантів факультету обираються 
до складу вченої ради згідно діючого Положення про студентське самоврядування

3.5. Персональний склад вченої ради факультету затверджує ректор академії 
строком на 5 років, але поновлення членів вченої ради замість тих, що вибули може 
проводитися щорічно на початку нового навчального року.

3.6. Секретар вченої ради факультету призначається ректором за поданням 
декана на строк дії вченої ради з числа членів ради, якщо за це рішення проголосу
вало не менше 2/3 членів її складу. Дострокова зміна секретаря вченої ради відбу
вається за його власним бажанням або за, поданням вченої ради більшістю в 2/3 го
лосів присутніх.

3.7. Засідання вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У разі 
його відсутності на засіданнях головує заступник декана, особа, яка виконує обов’яз
ки декана факультету, якщо вона є членом вченої ради.

3.8. Вчена рада факультету ТВППТ:

а) вирішує питання організації навчально-виховного процесу;

б) схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців для за
твердження їх ректором академії;

в) розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організа
ційні питання навчально-виховної і наукової роботи;

г) заслуховує щорічний звіт декана, керівників структурних підрозділів фа
культету, звіти інших посадових осіб факультету;

д) визначає теми наукових досліджень та затверджує звіти про їх виконання;

е) затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальні 
плани аспірантів; рекомендує наукових керівників (консультантів) аспірантів, док
торантів, здобувачів; проводить атестацію аспірантів, докторантів;

є) вносить на розгляд Вченої ради академії пропозиції щодо присвоєння вче
них звань професора і доцента, старшого наукового співробітника;

ж) обирає згідно чинних норм на вакантні посади декана, доцентів, старших 
викладачів, викладачів, асистентів;
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з) розглядає інші питання та ухвалює відповідно до своїх повноважень рішення 
з розглянутих питань.

3.9. Засідання вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць. За
сідання вченої ради є відкритими. Позачергове засідання вченої ради може бути 
скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради факультету 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва. 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 академії.

3.10. 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. Висування 
кандидатів на посаду декана здійснюється кафедрами факультету. Одна кафедра 
має право висунути лише одного кандидата. З числа висунутих кандидатів загальні 
збори (конференція) трудового колективу факультету рекомендують вченій раді 
факультету не більше двох кандидатур для обрання на посаду декана.

3.10.1. Декан факультету обирається таємним голосуванням вченою радою 
факультету, з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене 
звання професора чи доцента і науковий ступінь. Обраним вважається кандидат, 
який набрав не менше 50 відсотків плюс один голос від загальної кількості 
присутніх (не менше 2/3 складу) членів вченої ради факультету.

3.10.2. Ректор академії призначає обраного кандидата на посаду декана 
факультету строком на 5 років, підписавши з ним контракт.

3.10.3. Декан факультету видає розпорядження, що стосуються діяльності 
факультету, які є обов’язковими для виконання всіма його працівниками. У разі 
коли розпорядження не відповідають чинному законодавству, Статуту Полтавської 
державної аграрної академії чи завдають шкоди інтересам академії, вони можуть 
бути скасовані ректором академії.

3.10.4. Декан факультету може бути звільнений із займаної посади на під
ставах:

а) визначених трудовим законодавством України;

б) за порушення Статуту Полтавської державної аграрної академії;

в) за порушення умов контракту.

3.10.5.Декан факультету може бути також звільнений ректором академії 
на підставі подання загальних зборів (конференції) трудового колективу факульте
ту. Рішення про звільнення декана приймається не менше ніж 2/3 голосів складу за
гальних зборів (конференції) трудового колективу факультету.
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3.11. Заступники декана факультету призначаються ректором академії на 
строк повноважень декана.

3.12. Декан факультету:

3.12.1. Затверджує функціональні обов'язки заступників декана, завіду
вачів кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих питань.

3.12.2. Головує на засіданнях вченої ради факультету.

3.12.3. Проводить наради із заступниками, завідуючими кафедр та керів
никами інших структурних підрозділів факультету.

3.12.4. Затверджує плани та обсяги видання (поширення) навчально-ме
тодичних розробок, надає дозволи на друкування таких матеріалів.

3.12.5. Затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, на
дає дозволи на навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх 
виконанням.

3.12.6. Призначає комісію для прийняття академічної заборгованості сту- 
• дентів, підписує відомості для складання (перескладання) академічних заборгова

ностей студентами денної та заочної форм навчання.

3.12.7. Надає дозволи на складання академічної різниці студентам, переве
деним або поновленим на навчання або претендентам на переведення чи понов
лення на навчання на факультеті.

3.12.8. Готує подання та клопотання керівництву академії щодо прийняття 
та обрання працівників факультету на посади науково-педагогічних працівників, 
управлінського та навчально-допоміжного персоналу.

3.12.9. Контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів.

3.12.10. Візує навчальні плани підготовки аспірантів за науковими 
спеціальностями.

3.12.11. Бере участь у комісіях з прийому вступних іспитів до аспірантури, 
кандидатських мінімумів, конкурсних комісіях для зарахування до магістратури 
тощо.

3.12.12. Визначає кандидатури студентів та працівників факультету для 
поїздки за кордон у навчальних, наукових та навчально-методичних цілях.

3.12.13. Затверджує перезарахування предметів студентам, що перево
дяться чи продовжують подальше навчання або поновлення у складі студентів фа
культету.

3.12.14. Є членом приймальної комісії академії, здійснює контроль за до
триманням правил вступу на факультет, бере участь у проведенні вступних іспитів.

3.12.15. Організовує та координує випуски бакалаврів, спеціалістів і магі
стрів.



3.12.16. Вирішує інші питання відповідно до законодавства України та 
Статуту Полтавської державної аграрної академії.

3.13. Виключні повноваження декана делеговані ректором академії:

а) розпоряджатися бюджетними коштами в обсягах та за напрямками,
визначеними кошторисом доходів і видатків;
б) здійснювати контроль за цільовим використанням коштів

в) нести персональну відповідальність за недотримання бюджетного
законодавства при використанні бюджетних коштів у тому числі за нецільове
їх використання;

г) підписувати:

- накази про відрахування та поновлення студентів факультету академії;

- накази про переведення студентів факультету академії з однієї форми 
навчання на іншу, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, від
пусток по вагітності, пологах та по догляду за дитиною;

- студентські квитки, залікові книжки;

д) візувати:

- договори на підготовку фахівців на факультеті, платіжних документів, 
господарських договорів;

- документи студентам для виїзду за кордон та інших документів студен
тів, які потребують посвідчення гербовою печаткою;

- угоди про співробітництво і партнерство, на придбання матеріальних 
цінностей, виконання робіт та послуг за рахунок коштів, що виділяються факуль
тету -  з фізичними та юридичними особами, акти списання матеріальних цінностей;

е) узгоджувати:

- педагогічне навантаження викладачів кафедр;

- розклад занять, проведення заліків та іспитів;

- графіки навчального процесу;

є) реалізувати інші постійні та тимчасові повноваження, делеговані ректором 
Полтавської державної аграрної академії.

3.14. Базовим структурним підрозділом факультету академії є кафедра, яка 
визнається основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу та несе 
повну відповідальність за проведення навчально-виховної і методичної роботи з 
однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін і здійснення наукової, на
уково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. Кафедра ство
рюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої ради Полтавської держав
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ної аграрної академії.

3.15. У своїй діяльності кафедра керується Законом України "Про вищу осві
ту", Статутом Полтавської державної аграрної академії, цим Положенням та Поло
женням про кафедру Полтавської державної аграрної академії.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе особисту відповідаль
ність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників ка
федри.

Завідувач кафедрою як правило обирається на посаду за конкурсом Вченою ра
дою академії строком на 5 років. Ректор академії укладає контракт із завідувачем 
кафедрою. Завідувач кафедрою може бути й призначеним на цю посаду наказом 
ректора.

Функції та повноваження завідувача кафедрою визначаються Положенням про 
кафедру Полтавської державної аграрної академії.

3.16. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи фа
культету в період між засіданнями вченої ради факультету,'деканом можуть скли
катися наради заступників декана, завідувачів кафедрами та керівників інших 
структурних підрозділів. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер, і 
реалізуються рішеннями та розпорядженнями декана або рішеннями вченої ради 
факультету.

3.17. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних докумен
тів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті з числа найдосвідченіших нау
ково-педагогічних працівників створюється науково-методична рада. Члени ради 
пропонуються завідувачами кафедр факультету. Голова та члени ради 
затверджуються вченою радою факультету.

3.18. Органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) 
трудового колективу факультету, які скликаються не рідше одного разу на рік 
спільним рішенням первинної профспілкової організації факультету та декана.

3.18.1. Обрання делегатів на конференцію трудового колективу факуль
тету здійснюється на загальних зборах працівників кафедр та інших структурних 
підрозділів факультету.

3.18.2. Представництво делегатів конференції трудового колективу фа
культету визначається у такому відношенні:

а) від кафедр факультету, чисельність яких складає 1 5 - 2 0  працівників —  7 де
легатів;

в) від кафедр, чисельність яких складає до 14 працівників та інших структурних 
підрозділів факультету -  5 делегатів;

г) від структурних підрозділів чисельністю до 5 працівників -  1 делегат.
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3.18.3. Повноваження делегатів конференції трудового колективу факуль
тету встановлюються на термін дії колективного договору академії, але не менше 
двох років.

3.18.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету 
скликаються не рідше одного разу на рік.

3.18.5 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 дека
на факультету та його відкликання з посади;

г) обирають виборних представників до вченої ради факультету;

д) обирають делегатів на конференцію трудового колективу академії;

е) обирають кандидатури до Вченої ради академії;

є) вирішують інші питання відповідно до законодавства.

3.18.6. На факультеті створюються органи студентського самоврядування, 
які здійснюють свої повноваження відповідно до законів України та Статуту акаде
мії. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, потоку, 
відділення, спеціалізації, курсу, факультету, гуртожитку; у формі ради студентів, 
науково-студентського товариства, ради студентів гуртожитку, науково-методич
ного семінару тощо.

Студентське самоврядування обирає свої розпорядчі та виконавчі органи, ви
значає 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 України "Про вищу освіту" та Статуту академії, мети та завдань студент
ського самоврядування.

4.ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛ ЬН ІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТВППТ

4.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким користується 
факультет, належать академії. Територія факультету є частиною території академії. 
Питання про надання майна факультету у спільне користування чи оренду іншим 
юридичним чи фізичним особам вирішується ректором академії. Майно, набуте фа
культетом від здійснення господарської діяльності, перебуває у користуванні фа
культету.

4.2. Фінансування факультету здійснюється за рахунок:
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а) коштів загального фонду державного бюджету шляхом виділення їх 
частки факультету у зведеному кошторисі академії;

б) коштів спеціального фонду державного бюджету, у тому числі 
одержаних від надання платних послуг та за окремими нормативами, 
виділеними академії;

в) добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

г) коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та 
інших робіт, виконаних факультетом на замовлення юридичних та фізичних 
осіб;

д) інших джерел, що не суперечать Статуту академії.

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФАКУЛЬТЕТУ 

Реорганізація (ліквідація) факультету проводиться у порядку, встановленому 
чинним законодавством та Статутом Полтавської державної аграрної академії.

Г Л О С А Р ІЙ

А
Академія -  вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який здійснює 

підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів в окремо 
визначеній галузі знань або виробництва, проводить фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності, має високий 
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Б
Б акалавр  -  освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти особи, яка на основі 

повної загальної середньої освіти здобула перший цикл вищої освіти, фундаментальні і спеціальні 
уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та 
обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачені для первинних посад у 
певному виді діяльності, яку здобуває студент після освоєння програми базової вищої освіти. 
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

В
Вищий навчальний заклад -  освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє 

відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо- 
професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, 
забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, 
інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та 
науково-технічну діяльність.

Відділення -  структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох 
спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється 
рішенням керівника вищого навчального закладу, якщо на ньому навчається не менще ніж 150 
студентів.

І
Інститут -  вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або

- 11 -



структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов’язану із 
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури 
і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має 
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

К

Кваліфікація -  ступінь професійної підготовки до виконання певних видів діяльності, що 
підтверджується відповідним документом, виданим компетентним органом і свідчить про успішне 
опанування певної освітньо-професійної програми.

Кафедра -  базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, 
інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з одного 
напряму, однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій або навчальних дисциплін, і 
здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра 
створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу 
входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем 
роботи, і не менше трьох, які мають науковий ступінь або вчене звання.

М

М агістр -  освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі ОКР 
бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання 
професійних завдань та обов’язків (ройіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 
діяльності, передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Молодий спеціаліст -  випускник вищого навчального закладу, який навчався за 
державним замовленням і працевлаштований на підставі договору із замовником протягом трьох 
років з моменту його укладання.

Н
Н авчальний план -  це нормативний документ вищого навчального закладу, що 

регламентує навчання за певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем (циклом) і 
розробляється відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 
підготовки, визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і

Науково-педагогічна діяльність -  педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та 
закладах післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації, пов’язана з науковою та (або) науково- 
технічною діяльністю.

О

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищ ої освіти -  характеристика вищої освіти за 
ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 
виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

П

Повна вищ а освіта -  освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість 
її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для 
здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Процес навчання -  це процес взаємообумовленої і взаємозалежної діяльності викладача і 
студента, спрямований на ефективне досягнення результатів навчання.

Р
Результати навчання -  це оцінювання рівня набутих студентами компетенцій за
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результатами вивчення навчального матеріалу або після завершення навчання на певному 
освітньо-кваліфікаційному рівні. Результати навчання (тобто те, що студент повинен знати, 
розуміти і /або/ вміти продемонструвати після завершення вивчення дисципліни або відповідного 
періоду навчання) визначається за відповідними критеріями оцінювання знань та вмінь.

Робочий навчальний план — це нормативний документ вищого навчального закладу на 
поточний навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх обсяг, форми контролю за 
семестрами, триместрами тощо.

С

Спеціальність -  категорія, що характеризує:

- у сфері праці -  особливості спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач 
професійної діяльності, що відповідають кваліфікації);

- у сфері освіти -  спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця (визначається через 
узагальнений об’єкт діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і 
відображає вид його діяльності й сферу застосування праці).

Стандарти вищ ої освіти вищого навчального закладу містять так і складові: перелік 
спеціалізацій за спеціальностями; варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників вищих навчальних. закладів; варіативні частини освітньо-професійних програм 
підготовки; варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти; навчальні плани; програми 
навчальних дисциплін.

Студент (слухач) -  особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального 
закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною (дистанційною) формами навчання 
з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Студенти, курсанти, аспіранти, ад’юнкти, інтерни, клінічні ординатори, докторанти -
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Ф
Ф акультет -  основний організаційний та навчально-науковий структурний підрозділ 

вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об’єднує відповідні 
кафедри і лабораторії. Факультет створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу 
за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше 
ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.
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