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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Факультет ветеринарної медицини (далі Факультет) є структурним 

підрозділом Полтавської державної аграрної академії, який створено рішенням 

Вченої ради ПДАА для організації навчально-виховного процесу підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр” та „Магістр” за 

спеціальністю „Ветеринарна медицина”,. 

1.2. Факультет діє відповідно до чинного законодавства України, 

Статуту ПДАА, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного 

договору, цього Положення та інших нормативних актів, які регулюють його 

діяльність. 

1.3. Факультет очолює декан, який обирається вченою радою 

факультету та призначається наказом ректора відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» та Статуту ПДАА. 

1.4. Факультет має свою печатку, штамп та емблему, форми яких 

затверджуються Вченою радою ПДАА. 

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ  

2.1. Основними завданнями Факультету є: 

 організація навчальної роботи за ліцензованою спеціальністю 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти; 

 проведення аналізу відповідності змісту освіти потребам ринку праці; 

 участь у ліцензійній та акредитаційній експертизі відповідних 

напрямів підготовки фахівців; 

 участь у формуванні бюджету ПДАА; 

 участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців 

спеціальності «Ветеринарна медицина»; 

 участь у роботі приймальної комісії ПДАА; 
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 участь у складанні штатного розпису навчальних підрозділів ПДАА та 

підбору науково-педагогічних працівників; 

 організація та участь у підготовці й затвердженні в установленому 

порядку навчально-методичних комплексів відповідних напрямів та дисциплін; 

 аналіз поточної та підсумкової успішності студентів; 

 організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного 

забезпечення освіцтнього процесу; 

 організація навчальних і виробничих практик студентів, їх стажування 

в сторонніх організаціях; 

 організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів; 

 організація навчальної, державної атестації студентів; 

 внесення пропозицій щодо підготовки аспірантів; 

 організація функціонування робочих груп з підготовки вихідних 

матеріалів для підготовки документів про освіту, розподілу та 

працевлаштування випускників; 

 участь у працевлаштуванні випускників шляхом створення бази даних; 

 участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників ПДАА. 

 

   

                                     3.  ФУНКЦІЇ  

3.1. До функцій факультету належить: 

 підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, 

спеціаліста та магістра; 

 сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у різних 

сферах освітньої, наукової та практичної діяльності; 

 організація, координація і проведення фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робіт; 

 організація та проведення профорієнтаційної роботи спільно з 



 4 

відповідними підрозділами ПДАА; 

 організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження 

прогресивних технологій і форм навчання; 

 організація моніторингу якості вищої освіти на факультеті та розробка 

спільно із відповідними підрозділами ПДАА заходів щодо удосконалення 

навчального процесу; 

 організація і проведення спільно із відповідними структурними 

підрозділами ПДАА навчальних та виробничих практик, навчання студентів 

робітничих професій; 

 організація державної атестації студентів за освітньо-професійними 

програмами підготовки бакалаврів,  магістрів; 

 планування, організація і проведення засідань науково-методичних рад 

факультету, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо; 

 координація сумісно із відповідними кафедрами підготовки та видання 

навчально-методичного забезпечення; 

 участь у підборі складу науково-педагогічних працівників для 

забезпечення освітнього процесу на факультеті; 

 участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

 організація заходів із старостами та кураторами академічних груп з 

питань навчально-виховної роботи; 

 організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів 

факультету – спільно із відповідними підрозділами ПДАА; 

 організація та проведення спільно з кафедрами академії олімпіад за 

напрямами та предметних олімпіад; 

 організаційне забезпечення участі студентів факультету в культурно-

масових та спортивних заходах. 
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4. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ 

 

4.1. До структури факультету входить:  

-  деканат; 

-  кафедра анатомії та фізіології тварин,  

-  кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи,  

-  кафедра патологічної анатомії та інфекційної патології,  

- кафедра терапії,  

- кафедра хірургії та акушерства. 

 Кафедри співпрацюють з підприємствами – базами виробничих практик 

і стажування студентів у розв’язанні завдань, визначених цим Положенням.  

 

 

5. ПРАВА  

 

5.1. Факультет має такі права і повноваження: 

– сприяння формуванню кадрового складу та штатного розпису кафедр 

факультету; 

– здійснення повного циклу навчальної, методичної, наукової та виховної 

роботи; 

– розробка засобів діагностики якості вищої освіти підготовки здобувачів 

за напрямами підготовки, спеціальностями факультету в розрізі рівнів вищої 

освіти; 

– організація роботи з ліцензування й акредитації спеціальностей 

факультету в розрізі рівнів вищої освіти; 

– розробка навчальних планів та контроль виконання навчальних планів, 

робочих навчальних планів за спеціальностями факультету в розрізі рівнів 

вищої освіти; 

– розробка планів видання навчально-методичної літератури та її 

рекомендація до друку; 
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– призначення студентам стипендій та представлення студентів за успіхи 

у навчанні, науковій роботі, громадському житті факультету, спортивні 

результати, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та  

(або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Академії 

щодо накладання стягнень чи відрахування студентів факультету; 

– представлення викладачів та співробітників до морального та (або) 

матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Академії щодо 

накладання стягнень на працівників факультету; 

– технічне забезпечення освітнього процесу на факультеті; 

– визначення баз для проведення практик, організація та контроль 

проведення навчальних і виробничих практик; 

– профорієнтаційна робота зі школярами міста й регіону; 

– підвищення кваліфікації спеціалістів; 

– організація стажування викладачів, науковців та аспірантів; 

– організація виховної роботи зі студентами; 

– координація наукової роботи факультету; 

– формування пропозицій щодо складу відбіркових комісій; 

– участь у державних, міжнародних програмах, конкурсах, фондах; 

– подання пропозицій щодо участі в загально-академічних проектах; 

– ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо; 

– інформаційно-рекламна діяльність; 

– участь в оперативному управлінні майновим комплексом факультету,  

утримання його в належному технічному та санітарному стані; 

– забезпечення діловодства та документообігу факультету; 

– проведення заходів із безпеки життя і здоров’я студентів та 

співробітників при проведенні навчальних занять та позааудиторної роботи. 
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

6.1. Відповідальність факультету реалізується через відповідальність 

декана, його заступників та співробітників. При цьому відповідальність 

кожного співробітника є персональною і визначається посадовими 

інструкціями. 

6.2. Факультет  несе відповідальність за: 

- за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань 

та функцій; 

- стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази 

факультету; 

-  достовірність та своєчасність подання інформації, звітів щодо діяльності 

факультету керівництву академії; 

- недотримання на факультеті правил з охорони праці та пожежної 

безпеки, внутрішнього трудового розпорядку; 

- недотримання чинного законодавства та інших нормативно-правових 

актів, які регламентують навчально-виховну роботу у ВНЗ; 

- розголошення інформації з документів з грифом «Для службового 

користування» та розголошення персональних даних, які довірено або які стали 

відомі у зв’язку з виконання обов’язків. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 
Факультет взаємодіє: 

7.1.  З кафедрами з питань:  

- надання розпоряджень щодо діяльності, які є обов'язковими для виконання 

всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані 

ректором Полтавської державної аграрної академії, якщо вони суперечать 

законодавству України, Статуту ПДАА чи завдають шкоди ПДАА; з  питань 

організації навчально-виховного процесу за освітніми програмами та 
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навчальними планами підготовки фахівців відповідних спеціальностей та 

спеціалізації;  

- отримання інформації про якісний склад кафедр факультету, про зміст 

навчальних дисциплін, які викладаються викладачами кафедр, про навчально-

методичне забезпечення навчальних дисциплін, про матеріально-технічне 

забезпечення навчальних дисциплін, про матеріально-технічне забезпечення 

кафедр, про результати організаційної роботи зі студентами тощо. 

7.2.  З навчальним відділом з питань: 

- надання: розрахункових годин для складання розкладу, результатів сесії, 

інформації з питань виробничих, навчальних практик та розкладу сесії, 

поточної інформації про стан і перспективи діяльності факультету, наказів про 

відрахування зі  складу студентів;  

- отримання: інформації про аудиторний фонд, розклад занять, контингент 

студентів, зареєстрований в ЄДЕБО, бланків для ведення особових справ 

студентів, положень щодо здійснення діяльності факультету.  

7.3. З бухгалтерією з питань:  

- надання наказів з приводу нарахування стипендій, подання кандидатур 

студентів на призначення іменних стипендій, надання пропозицій щодо 

преміювання науково-педагогічних працівників та студентів; 

- отримання списків боржників з питань оплати за навчання, бланків договорів 

про навчання, наказів щодо встановлення розміру оплати за навчання та 

проживання у гуртожитках.  

7.4. З відділом міжнародних зв’язків з питань:  

- надання інформації про студентів, які навчаються на факультеті, інформації 

про зміст освітніх программ; 

- отримання можливості для студентів факультету пройти виробничу практику, 

стажування за кордоном, навчатися за угодами подвійних дипломів; 

можливості науково-педагогічним працівникам факультету проходити 

стажування за кордоном, публікації у міжнародних виданнях.  

7.5. З  юридичним відділом з питань:  
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- надання наказів, посадових інструкцій, положень для візування;  

- отримання інформації щодо дії нормативно-правових актів.  

7.6. З АГЧ з питань: 

- надання академічних групп для чергування натериторії ПДАа, замовлень 

щодо виконання  поточних та капітальних ремонтів,інформації про стан 

матеріально-технічної бази факультету; 

- отримання поточного та капітального ремонту за заявками кафедр факультету.  

7.7. З відділом сприяння працевлаштуванню студентів та випускників з питань 

замовлення студентських квитків, дипломів, додатків за встановленою формою, 

інформації щодо вакансій фахівців ветеринарної медицини.  

7.8. З іншими структурними підрозділами з питань, які пов'язані з 

функціонуванням факультету.  

 

Розробник: 

 

Декан факультету 

ветеринарної медицини, доцент   С.Б. Передера 

 

Погоджено: 

 

Перший проректор, професор                                         П. В. Писаренко 

 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, доцент                                                                  О. М. Костенко 

 

Начальник відділу кадрів                                                 О. М. Овчарук 

 

Начальник юридичного відділу                                       З. І. Коляденко 


