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ПОЛОЖЕННЯ  

про деканат 

факультету підготовки іноземних громадян  

Харківського національного економічного університету 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Деканат належить до робочих та дорадчих органів, і функціонує з метою 

оперативного вирішення нагальних питань діяльності факультету. Робота 

деканату направлена на координацію організаційної, навчальної, наукової та 

виховної роботи на факультеті та сприяє її ефективності. 

2. У своїй діяльності деканат керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами, Постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства 

освіти і науки України, Статутом Харківського національного економічного 

університету, рішеннями Вчених рад університету і факультету, 

організаційно-розпорядчими документами адміністрації університету. 

3. Очолює роботу деканату декан факультету, а в разі його відсутності – 

його заступник з навчальної роботи. 

4. Працівниками деканату є декан, заступник декана з навчальної роботи (з 

правом підпису), заступники декана на громадських засадах, фахівці, 

інспектори, оператори ЕОМ. 

5. До складу деканату, як дорадчого органу, входять декан, його заступники, 

завідувачі кафедр факультету, голова профбюро працівників факультету, 

працівники підготовчого відділення, секретар деканату, голови земляцтв, 

представники іноземних громадян у студентських радах гуртожитків. На 

засідання деканату можуть запрошуватися інші особи, участь яких викликана 

необхідністю розгляду й роз’яснення певних питань. 

6. Деканат здійснює свою діяльність на основі річних планів за напрямами 

діяльності, укладених згідно з нормативними документами, що визначають 

роботу факультетів. 

7. Декан організовує навчальну, науково-методичну та виховну роботу на 

факультеті, забезпечує дотримання порядку відповідно до правил 

внутрішнього розпорядку університету. 

8. Функціональні обов'язки декана і заступників декана та інших 

співробітників деканату визначаються їх посадовими інструкціями. 



 

 

9. Декан очолює Вчену раду факультету, методичну раду факультету, 

конкурсну комісію. 

10. Декан в обсязі своєї компетенції оголошує розпорядження і дає вказівки, 

обов'язкові для всіх викладачів, що працюють на факультеті або проводять 

заняття зі студентами факультету, співробітників факультету, докторантів, 

аспірантів, студентів, екстернів і слухачів; контролює дотримання на 

кафедрах і в структурних підрозділах факультету правил з техніки безпеки 

при проведенні навчальних і науково-дослідних робіт. 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКАНАТУ 

Деканат здійснює загальний контроль за додержанням іноземними 

студентами Законів України, що стосуються перебування іноземних 

громадян на її території, контроль за додержанням прав і обов’язків 

іноземних громадян які навчаються в університеті. 

Предметом  діяльності  деканату підготовки іноземних громадян є: 

- контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною 

діяльністю викладачів кафедр факультету; 

- затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр за рік; 

- розробка і контроль виконання річного та перспективного плану роботи; 

- розробка навчальних планів та графіка навчального процесу для 

підготовчого відділення; 

- контроль за якістю підготовки іноземних громадян на підготовчому 

відділенні; 

- контроль за виконанням робочих навчальних програм на кафедрах; 

- контроль спільно з завідуючими кафедрами та навчально-методичною 

комісією за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, 

навчальних та виробничих практик та інших видів навчальної діяльності; 

- організація планування (розрахунку) та затвердження обсягу навчальної 

роботи на кафедрах та виконання індивідуальних планів викладачів кафедр; 

- контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за 

відвідуванням навчальних занять студентами;  

- контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами; 

- організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості 

студентами; 

- переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, 

надання академічних відпусток, повторне навчання, міжвузівський перевід, 

другу освіту, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, 

зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з 

особового складу студентів; 

- оформлення академічних довідок; 

- організація та видача студентських квитків; 

- подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу 

факультету; 



 

 

- ведення діловодства та навчально-методичної документації у 

відповідності до затвердженої номенклатури справ по деканату; 

- підготовка і здача справ до архіву; 

- забезпечення збереження у належному стані всіх документів та штампів 

деканату; 

- загальне планування роботи з іноземними громадянами; 

- переговори та укладання договорів з суб’єктами підприємницької 

діяльності з набору іноземців для навчання в університеті; 

-  укладання індивідуальних договорів з іноземними громадянами; 

-  зарахування іноземних громадян до університету та їх відрахування з 

університету з внесенням відомостей до ЄДЕБО; 

- контроль за виконанням контрактних умов та оплатою вартості навчання; 

- видача «Запрошень на навчання» та контроль за прибуттям за цими 

запрошеннями іноземних громадян в університет; 

- підготовка необхідних звітних матеріалів для Міністерства освіти і науки 

України, та інших організацій за запитами; 

- первинне формування особових справ студентів (аспірантів) та їх 

ведення; 

- оформлення дипломів та витягів до дипломів; 

- оформлення документів іноземним студентам, та їх подання в УГІРФО 

ГУМВСУ в Харківській області разом з паспортами; 

- контроль за проживанням іноземних студентів, за проходженням 

медичного огляду студентів; за поверненням з Батьківщини після канікул та 

поїздок іноземних студентів, за переміщенням іноземних студентів в межах 

України, за виїздом на Батьківщину випускників університету, за переходом  

на навчання в інший ВНЗ; 

- контроль за підтриманням зв’язку з університетом іноземними 

громадянами, які відраховані з університету та не перейшли до інших ВНЗ; 

- контроль та реалізація в деканаті рішень Державних програм, наказів та 

рішень  колегій Міністерства освіти і науки України, розпоряджень 

Головного управління науки і освіти ХОДА, наказів та рішень ректорату, 

Вченої ради університету з питань організаційної, навчальної, виховної та 

наукової роботи; 

- дотримання чинного законодавства щодо збереження і набуття майна, 

збільшення доходів університету, зміцнення трудової дисципліни, захист 

відомостей, що є державною, службовою або комерційною таємницею; 

- представлення деканату, за дорученням ректора, в усіх органах, 

установах, організаціях, підприємствах держави і за її межами; 

- укладання угод за дорученням ректора та  контроль за їх виконанням; 

-  підготовка матеріалів з ліцензування та акредитації з надання освітньої 

послуги з підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) в межах ліцензійного обсягу; 



 

 

- виконання плану прийому іноземних громадян з напрямів та 

спеціальностей з дотриманням ліцензованих обсягів та плану 

держзамовлення. Контроль за зміною контингенту іноземних студентів; 

-  своєчасне надання  достовірної інформації про деканат для 

університетського сайту відповідно до «Положення про офіційний сайт 

ХНЕУ»; 

- контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку та учбової 

дисципліни іноземними студентами, у тому числі у гуртожитках згідно з 

«Положенням про студентський гуртожиток ХНЕУ»; 

- здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, 

пов'язаної з метою та функціональними завданнями деканату та 

університету; 

- здійснення господарської діяльності згідно з вимогами чинного 

законодавства, Статуту університету, даного Положення та укладеними 

угодами, відповідно до наданих повноважень;  

- здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах 

України з навчальними закладами, організаціями, установами, 

підприємствами чи їх об'єднаннями, в рамках угод підписаних 

університетом. 

-  

 

 

3. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Декан факультету відноситься до професорсько-викладацької категорії 

працівників університету. 

Декан факультету підготовки іноземних громадян обирається на посаду 

вченою Радою університету. Збори є повноважними, якщо в них взяло участь 

не менше 2/3 від загальної кількості викладачів і наукових співробітників. 

Обраним вважається претендент, який здобув більше 50 % голосів присутніх 

членів Вченої ради університету. Ректор видає наказ про призначення декана 

на посаду та укладає з ним  контракт терміном від одного до п’яти років. 

Декан факультету безпосередньо підпорядкований першому 

проректору університету з міжнародних зв’язків і ректорові університету.  

Деканові підпорядковані його заступники і колектив деканату. Декан 

віддає розпорядження працівникам деканату і контролює їх виконання. У 

разі відсутності декана його заміщує заступник декана з навчальної роботи. 

Кваліфікаційними вимогами до декана факультету є наявність 

наукового ступеню і вченого звання, а також наявність науково-

педагогічного стажу роботи не менше 5 років. 

У відповідності до посадових обов’язків декан повинен знати: 

Конституцію України; Закони України, постанови і рішення Верховної Ради 

України й органів управління освітою з питань науки та освіти; статут 



 

 

університету, основи теорії і методи управління освітніми системами та 

процесами; суть постанов, розпоряджень, наказів з навчальної роботи; 

порядок і послідовність складання навчальних планів спеціальностей; 

правила ведення документації з навчальної роботи, основи педагогіки, 

фізіології, психології і методики професійного навчання; сучасні форми і 

методи навчання і виховання студентів. 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України у галузі вищої і загальної освіти 

- інші законодавчі і нормативні загальнодержавні документи стосовно 

виконуваної роботи; 

- Статут університету; 

- Накази і розпорядження ректора, першого проректора (з навчальної 

роботи); 

- Положення про деканат, кафедру вищого навчального закладу; 

- Посадова інструкція декана факультету; 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Декан факультету підготовки іноземних громадян зобов’язаний: 

1. Здійснювати загальне керівництво деканатом; 

2. Здійснювати загальне планування роботи з іноземними громадянами; 

3. Вести переговори та укладати договори з суб’єктами підприємницької 

діяльності з набору іноземних громадян для навчання в університеті; 

4. Складати індивідуальні договори з іноземними громадянами; 

5. Вести контроль за виконанням контрактних умов та оплатою вартості навчання; 

6. Здійснювати загальний контроль за видачею «Запрошень на навчання» та 

прибуттям  за цими запрошеннями іноземних громадян в Університет; 

7. Здійснювати загальний контроль за підготовкою необхідних звітних 

матеріалів для Міністерства освіти і науки України, та інших організацій за 

запитами; 

8. Здійснювати первинне формування особових справ іноземних громадян  та 

загальний контроль за  їх веденням; 

9. Здійснювати контроль за правильністю оформлення дипломів та витягів до 

дипломів; 

10. Здійснювати контроль за оформленням документів іноземним 

громадянам, необхідних для подання в  ГУ ДМС України в Харківській 

області разом з паспортами; 

11. Здійснювати загальний контроль: 

- за проживанням іноземних студентів; 

- за поверненням з батьківщини після канікул та поїздок іноземних 

студентів; 

- за переміщенням іноземних студентів в межах України; 

- за виїздом на батьківщину випускників університету; 

- за переходом  на навчання в інший ВНЗ; 



 

 

- за підтриманням зв’язку з університетом іноземних громадян, які 

відраховані з університету та не перейшли до інших ВНЗ; 

- загальний контроль контингенту іноземних студентів в університеті; 

- загальний контроль за проходженням медичного огляду іноземних 

студентів; 

- загальний контроль за додержанням співробітниками деканату правил 

пожежної безпеки та  контроль за виконанням техніки безпеки; 

12. Вирішувати інші питання відповідно до законодавства України та 

Статуту університету. 

Декан має право:  

- на візування наказів про відрахування та поновлення іноземних 

студентів, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток;  

- на  дозвіл переведення студентів на навчання за індивідуальними 

навчальними планами;  

- візувати угоди про співробітництво і партнерство з організаціями, 

підприємствами, фірмами, з іншими ВНЗ, не пов'язаним з виконанням 

фінансово-грошових зобов'язань;   

При необхідності для організації роботи деканату за поданням декана, 

ректором університету можуть призначатись та звільнятись заступники 

декана.  

 

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕКАНАТУ 

Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше державне майно 

деканату належить університету. Відповідна територія деканату є частиною 

території університету. Питання про надання майна деканату у спільне 

користування чи оренду іншим організаціям вирішується ректором 

університету. 

Реорганізація деканату може проводитися у порядку, встановленому 

чинним законодавством та Статутом Харківського національного 

економічного університету. 

 

 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи 

та міжнародних зв’язків     В. Є. Єрмаченко 

 


