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Скорочення
У даному Положенні використовуються наступні скорочення:
ХМАПО - Харківська медична академія післядипломної освіти
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Факультет є структурним підрозділом ХМАПО, що об’єднує
відповідні кафедри та лабораторії.
1.2. Положення про факультет ХМАПО розроблено на основі Закону
України «Про вищу освіту», Статуту ХМАПО та «Положення про
організацію навчального процесу в ХМАПО».
1.3.

У

своїй

нормативними
Міністерства

діяльності

актами
охорони

факультет

Міністерства
здоров’я

чинним

освіти

та

України,

законодавством,
науки

Статутом

України,
ХМАПО,

«Положенням про факультет ХМАПО», рішеннями Вченої Ради ХМАПО,
організаційно-розпорядчими документами академії.
1.4. Факультет створюється, реорганізується чи припиняє свою
діяльність наказом ректора ХМАПО, який видається на підставі рішення
Вченої Ради академії.

Офіційна назва факультету встановлюється

рішенням Вченої Ради ХМАПО при його створенні чи реорганізації та
повинна відповідати галузі знань, з якої здійснюється підготовка або
підвищення кваліфікації фахівців. Факультет, як структурний підрозділ
академії, створюється шляхом об’єднання не менше 3 кафедр.
1.5.

Факультет

атестацію

на

здійснює
звання

підвищення

кваліфікації

«лікар-спеціаліст»,

спеціалістів,

«провізор-спеціаліст»,

«спеціаліст», стажування та отримання іншої спеціальності на основі
здобутої раніше; підготовку інтернів та магістрів, аспірантів, клінічних
ординаторів.
1.6. Зміст та регламентацію роботи факультету визначають річні та
перспективні плани роботи кафедр факультету.
1.7. Факультет, через уповноважений орган, має право на прийняття
рішень в межах компетенції, визначеної законодавством та статутом
ХМАПО.
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1.8.Всі питання, що не врегульовані цим Положенням визначаються
чинним законодавством

2. ОСНОВНІ

ЗАВДАННЯ

ТА

НАПРЯМКИ

ДІЯЛЬНОСТІ

ФАКУЛЬТЕТУ
2.1. Основними напрямами діяльності факультету є підготовка та
підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки осіб
шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань,
умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого
раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду для
потреб України та інших країн.
2.2. Основними завданнями факультету є:
- підвищення кваліфікації спеціалістів, атестація спеціалістів,
підготовка

спеціалістів,

стажування;

підготовка

інтернів,

магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів відповідно до вимог
Державних стандартів освіти. Забезпечення високої професійної
якості підготовки фахівців, забезпечення єдності професійної
підготовки фахівців для системи освіти;
- співробітництво з установами та закладами охорони здоров’я
України для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальностей
факультету;
- координація роботи з підготовки підручників, навчальних
посібників,

методичної,

наукової та

іншої літератури

за

профілями факультету;
- інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний
процес новітніх освітніх технологій;
- підготовка пропозицій по відкриттю нових спеціальностей на
факультеті у відповідності до потреб галузі.
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Факультет забезпечує навчання за денною формою навчання, а також
очно-заочного та дистанційного навчання.
2.3. Наукові дослідження на факультеті проводяться за тематичними
планами, затвердженими Вченою Радою академії, а також за планами робіт,
які здобуті на конкурсній основі науковими
науковцями

згідно

з

національними,

колективами або окремими

державними,

регіональними,

міжнародними, міжгалузевими та іншими програмами, проектами, угодами.
2.4. Факультет забезпечує зв’язок наукових досліджень з навчальним
процесом, сприяє впровадженню нових наукових досягнень у навчальний
процес.
2.5. Факультет сприяє створенню та розвитку лікувальних баз фахової
підготовки слухачів та науково-методичної, науково-дослідної роботи
викладачів.
2.6. На факультеті здійснюється проведення своєчасного аналізу
підготовки кадрів із спеціальностей факультету, забезпечення ефективної
діяльності кафедр факультету, стабільності та наступності поколінь науковопедагогічних кадрів, створення умов для росту їх професійної майстерності;
підготовка та добір обдарованої молоді для вступу в магістратуру, клінічну
ординатуру та аспірантуру.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ
3.1. Факультет відповідно до основних напрямків діяльності має право:
3.1.1. Готувати фахівців за державним замовленням та на договірній
основі з установами усіх форм власності, фізичними особами.
3.1.2. Вносити пропозиції щодо змісту освіти з урахуванням вимог
державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для
вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.
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3.1.3. В межах встановленого фінансування вносити пропозиції ректору
щодо структури факультету та складу науково-педагогічних і інших
категорій працівників.
3.1.4. Здійснювати повний цикл навчальної та виховної роботи;
3.1.5. Розробляти плани видання навчально-методичної літератури та
рекомендація її до друку;
3.1.6. Представляти викладачів та співробітників до матеріального та
(або) морального заохочення, вносити пропозиції адміністрації ХМАПО по
накладанню стягнень на працівників факультету;
3.1.7.

Рекомендувати

кандидатури

до

вступу

в

магістратуру,

аспірантуру, клінічну ординатуру;
3.1.8. Організовувати виховну роботу зі слухачами, в тому числі в
закріплених за факультетом гуртожитках;
3.1.9. Брати участь у державних, міжнародних програмах, конкурсах,
фондах; надавати пропозиції щодо участі в загальнодержавних проектах;
ініціювати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

вести

інформаційно-рекламну діяльність;
3.1.10. Забезпечувати діловодство та документообіг факультету;
3.1.11. Факультет має інші права, що не суперечать чинному
законодавству.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА
4.1. Основними структурними підрозділами факультету є кафедри,
лабораторії.

Структурні

підрозділи

факультету

створюються,

реорганізуються і ліквідуються відповідно до чинного законодавства та
Статуту ХМАПО.
4.2.

Керівництво

обирається

згідно

факультетом
чинного

здійснює декан

законодавства.

факультету,

Декан

який

безпосередньо

підпорядковується ректору академії та першому проректору з науковопедагогічної роботи.
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4.3. На факультеті утворюється Вчена рада факультету.
Г олова

Вченої

ради

факультету

обирається

шляхом

таємного

голосування з числа членів Вченої ради факультету. Термін повноважень
Голови Вченої ради факультету 5 років.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ
5.1. Контроль за діяльністю факультету та перевірка певних видів роботи
факультету може здійснюватися за рішенням ректора або першого
проректора з науково-навчальної роботи академії.
5.2. Декан факультету звітує про діяльність факультету на засіданнях
Вченої ради ХМАПО згідно плану роботи академії.
6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
6.1

Припинення діяльності факультету здійснюється шляхом його

ліквідації або реорганізації.
6.2. Факультет реорганізується або ліквідується наказом ректора
ХМАПО за рішенням Вченої ради академії.
6.3. При реорганізації факультету документи, які знаходяться на
факультеті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації - до
архіву Академії.

7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІН ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Це Положення розглядається і ухвалюється Вченою радою
Академії та вводиться у дію наказом ректора ХМАПО.
7.2

Факультет (факультети) може пропонувати зміни та доповнення до

цього Положення.
7.3

Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і

ухвалюються Вченою радою академії та вводяться у дію наказом ректора
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