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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та 

правові засади й умови діяльності  навчального відділу ( далі - відділ).  

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, діючим 

законодавством, Законами України “Про освіту”,  “Про вищу освіту”, “Про засади 

державної мовної політики” та іншими законодавчими і нормативними 

документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,  

Правління Укркоопспілки, Статутом Львівського торговельно-економічного 

університету (далі − Університет), Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, даним Положенням, іншими внутрішніми нормативними 

документами. 

1.3. Відділ є самостійним структурним підрозділом університету, що 

реалізує функції ректорату з керування освітнім процесом в університеті.  

1.4. Відділ безпосередньо підпорядковується першому проректору 

університету. 

1.5. Структура та штат відділу затверджується ректором Університету. 

1.6. Керівництво роботою відділу здійснюється завідувачем відділу, який 

призначається на посаду, звільняється з посади наказом ректора відповідно до 

чинного законодавства. 

1.7. Розподіл обов'язків між співробітниками відділу здійснює завідувач 

згідно з посадовими інструкціями. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

 

Основними завданнями  навчального відділу є такі види робіт: 

2.1.Забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості 

освіти. 

2.2.Здійснення моніторингу системи організації освітнього процесу. 

2.3.Періодичне оновлення каталогу бази нормативно-правової документації 

з питань освітньої діяльності.               

2.4.Надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету, 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про навчальний відділ  

Положення СУЯ - 2022 



4 

 

 

навчально-методичного спрямування: інституту, факультетам, кафедрам і 

контроль за їх роботою та гарантам освітніх програм при укладанні навчальних 

планів.  

2.5.Організація розробки, удосконалення і контролю за виконанням 

навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу, 

розкладів занять, екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, консультацій на 

денній і заочній формах навчання.  

2.6.Планування кількості груп за курсами та факультетами. 

2.7.Здійснення статистичного обліку руху здобувачів вищої освіти по 

курсах, спеціальностях (освітньо-професійних програмах), формах навчання.  

2.8.Організація та контроль за виконанням педагогічного навантаження 

науково-педагогічними працівниками університету. 

2.9.Організація робіт із комплектування складу екзаменаційних комісій  та 

подання відповідної документації в Укркоопспілку. 

2.10.Узагальнення результатів роботи екзаменаційних комісій, результатів 

кваліфікаційних іспитів і захисту кваліфікаційних робіт (проектів). 

2.11.Складання звіту-інформації про роботу екзаменаційних комісій. 

Складання та подання в Укркоопспілку річного звіту про роботу 

університету за навчальний рік. 

2.12.Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на 

кафедрах та факультетах. 

2.13.Аналіз і узагальнення даних з освітньої діяльності кафедр і кадрового 

забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів 

(інституту). 

2.14.Розрахунок необхідної кількості науково-педагогічного складу 

університету на навчальний рік. 

2.15.Контроль за правильністю комплектування штатів кафедр та 

ефективністю їх використання. 

2.16.Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічного складу Університету.  

2.17.Підготовка наказів, розпоряджень, ухвал рад університету, планів 

заходів з навчальної роботи і контроль за їх виконанням. 
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2.18.Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно 

семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та 

факультетах. 

2.19.Облік роботи викладачів-погодинників в університеті. 

2.20.Ведення паспорту університету.  

2.21.Облік та розподіл навчальних приміщень між підрозділами 

університету і контроль за станом й ефективністю їх використання. 

2.22.Забезпечення інститутів, факультетів, кафедр формами навчальної 

документації. 

Навчальний відділ працює в тісному контакті з інститутами, факультетами, 

кафедрами й іншими структурними підрозділами Університету, координує і 

контролює їх роботу в частині планування, організації і контролю за ходом 

освітнього процесу. 

 

3. ПРАВА СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ 

 

Співробітники відділу мають право: 

3.1. Вносити безпосередньому керівництву пропозиції з питань покращення 

організації освітнього процесу  . 

3.2. Узгоджувати з ректором, першим проректором проєкти документів,  

наказів, розпоряджень, що стосуються компетенції відділу. 

3.3. Не приймати документи оформлені неналежним чином або які містять 

недостовірну інформацію. 

3.4. Брати участь у нарадах і в обговоренні питань, що входять до 

компетенції відділу. 

3.5. Вимагати необхідну інформацію від керівників структурних підрозділів, 

інституту, факультетів, кафедр Університету з метою виконання своїх завдань. 

3.6. Повноваження завідувача навчальним відділом, як відповідального за 

організацію освітнього процесу передбачають: 

- забезпечення розробки, удосконалення і контролю за виконанням 

навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу, 

розкладів занять, екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, консультацій на 

денній і заочній формах навчання; 
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- організацію та контроль за виконанням педагогічного навантаження 

науково-педагогічними працівниками університету та викладачами -

погодинниками; 

- розрахунок необхідної кількості науково-педагогічного складу 

університету на навчальний рік та контроль за правильністю комплектування 

штатів кафедр та ефективністю їх використання; 

- забезпечення взаємодії та надання методичної допомоги структурним 

підрозділам Університету, навчально-методичного спрямування: інституту, 

факультетам, кафедрам та контроль за їх роботою. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ 

 

Співробітники відділу несуть відповідальність за: 

4.1. Несвоєчасне та неякісне виконання завдань та обов'язків, покладених на 

відділ. 

4.2. Недостовірність інформації, наданої керівнику стосовно статистичного 

обліку руху здобувачів вищої освіти по курсах, спеціальностях (освітньо-

професійних програмах), формах навчання. 

4.3. Невиконання умов Колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

4.4. За дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та виробничої 

санітарії. 

4.5. Незбереження матеріально-технічної бази відділу. 

4.6. Завідувач навчальним відділом - особа, відповідальна за виконання 

наказів та розпоряджень ректора з організації освітнього процесу в Університеті, 

за достовірність даних у статистичних звітах, звіті про роботу Університету за 

навчальний рік та своєчасне подання  його у відомство (Укркоопспілку). 
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5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

 

Навчальний відділ працює в тісному контакті з інститутами, факультетами, 

кафедрами й іншими структурними підрозділами Університету, координує і 

контролює їх роботу в частині планування, організації і контролю за ходом 

освітнього процесу. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати введення його в 

дію наказом ректора . 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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