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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Типове положення про факультет Київського інституту 

Національної гвардії України (далі – Положення) розроблене відповідно до 
чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність 
факультетів Київського інституту Національної гвардії України (далі – 
Інститут).  

1.2. Положення затверджується Вченою радою Інституту і вводиться в 
дію наказом начальника Інституту.  

1.3. Факультет Київського інституту Національної гвардії України (далі 
– Факультет) є основним структурним підрозділом Інституту, що об’єднує не 
менш як три кафедри та/або лабораторії, які забезпечують підготовку 
курсантів (слухачів) за спеціальностями в межах ліцензованого обсягу на 
відповідних рівнях і ступенях вищої освіти.  

1.4. Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних 
умов для отримання здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти, що 
ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, які спроможні 
успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами. 

1.5. Факультет у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Командувача Національної 
гвардії України, Статутом Інституту та іншими нормативно-правовими 
актами.  

1.6. Факультет забезпечує підготовку фахівців на денній формі 
навчання за рівнем вищої освіти бакалавра, за тактичним рівнем військової 
освіти.  

1.7. Факультет створюється, реорганізується та ліквідується наказом 
командувача НГУ за клопотанням начальника Інституту на підставі рішення 
вченої ради Інституту.  

1.8. Факультет здійснює свою діяльність на засадах централізації 
функцій управління та обслуговування.  

1.9. До складу факультету входять:  
- керівництво факультету (начальник факультету та його заступники);  
- навчальна частина факультету;  
- кафедри (лабораторії) факультету;  
- підрозділи здобувачів вищої освіти.  
1.10. Органом громадського самоврядування факультету є загальні 

збори трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з 
числа здобувачів вищої освіти цього факультету.  

1.11. З метою залучення здобувачів вищої освіти до управлінської 
діяльності, забезпечення виконання ними своїх обов’язків та захист їх прав та 
інтересів, зокрема, стосовно організації навчального процесу, а також надання 
їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку, на 
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факультеті створюються органи самоврядування здобувачів вищої освіти.  
1.12. Факультет підпорядковується начальнику Інституту та відповідає 

за підготовку здобувачів вищої освіти за визначеними для факультету 
спеціальностями, а також за стан та діяльність навчальних підрозділів, що 
входять до складу факультету.  

1.13.  Керівництво факультетом здійснює начальник факультету, який 
призначається на посаду командувачем НГУ за поданням начальника 
Інституту на підставі результатів конкурсу, затверджених вченою радою 
Інституту. 

1.14. Штатні одиниці факультету визначаються згідно з нормативами 
чисельності здобувачів вищої освіти на одну посаду науково-педагогічного 
працівника (далі – НПП). Рішення щодо введення штатних одиниць приймає 
начальник Інституту. Штатні одиниці факультету щорічно переглядаються і 
затверджуються згідно з чинним законодавством.  

1.15. Рішення про внесення змін до структури факультету, які пов’язані 
зі створенням або ліквідацією кафедр та інших підрозділів факультету, 
зміною профілю підготовки фахівців, ухвалюються вченою радою Інституту 
та за пропозицією начальника Інституту, затверджується наказом 
Командувача Національної гвардії України.  

1.16. Контроль за діяльністю факультету здійснює начальник Інституту 
або, за  його дорученням, перший заступник начальника Інституту з 
навчально-методичної та наукової роботи.  

1.17. Діяльність факультету за навчальний рік оцінюють відповідно до 
чинних організаційно-нормативних документів. Начальник факультету звітує 
про свою діяльність на загальних зборах та на вченій раді Інституту.  

1.18. За факультетом, наказом начальника Інституту, закріплюються 
навчальні та спальні приміщення, лабораторії, польова навчально- 
матеріальна база, озброєння, техніка, обладнання та інше майно згідно з 
інвентаризаційними відомостями, які  щорічно оновлюються.  

Факультет несе відповідальність за збереження майна та дотримання 
порядку в закріплених за ним приміщеннях.  

1.19. На основі цього Типового положення кожний факультет Інституту 
розробляє своє Положення про ____________(найменування факультету).  

Під час розробки Положення про факультет, розробники мають право 
додатково включати завдання, функції, які визначають специфічні 
особливості діяльності факультету.  

1.20. Положення про факультет підписується начальником факультету, 
погоджується з першим заступником начальника Інституту з навчально-
методичної та наукової роботи, начальником навчального відділу та з 
начальником юридичної служби Інституту.  

1.21. Після узгодження Положення про факультет виноситься на 
розгляд вченої ради Інституту та, в разі відсутності зауважень, 
затверджується її рішенням і вводиться в дію наказом начальника Інституту.  

1.22. Факультет організовує свою навчальну, методичну, наукову та 
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інші види робіт у відповідності до «Положення про організацію освітнього 
процесу в Київському Інституту Національної гвардії України».  

 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАКУЛЬТЕТУ  
 
Основними завданнями факультету є:  
- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти за обраними ними спеціальностями;  
- організація та здійснення освітньої діяльності за акредитованими 

освітньо-професійними програмами, відповідно до затверджених навчальних 
планів, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за денною формою 
навчання і відповідає стандартам вищої освіти;  

- забезпечення виконання державного замовлення щодо підготовки 
фахівців з вищою освітою;  

- координація навчальної, методичної, наукової та організаційної 
роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету;  

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;  

- забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів 
вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;  

- моніторинг якості освіти, забезпечення прозорості її процедур та 
результатів;  

- забезпечення функціонування та удосконалення внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

- створення необхідних умов щодо особистісної орієнтації освітнього 
процесу, задоволення потреб здобувачів освіти відповідно до їхніх інтересів, 
здібностей, талантів і потреб суспільства;  

- координація культурно-масової й виховної роботи, дозвілля та 
побуту здобувачів вищої освіти;  

- розвиток особистості шляхом військово-патріотичного, правового, 
екологічного виховання, забезпечення культурного і духовного розвитку 
особистості, утвердження в учасників освітнього процесу лідерських та 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах;  

- співробітництво з військовими частинами, об’єднаннями, 
установами Національної гвардії України, іншими військовими 
формуваннями, закладами вищої освіти для забезпечення змісту підготовки 
фахівців із спеціальностей факультету;  

- дотримання вимог законодавства України з питань недопущення 
(запобігання) корупційних правопорушень, забезпечення серед учасників 
освітнього процесу Інституту принципів академічної доброчесності;  

- утримання, удосконалення та розвиток матеріально-технічної бази 
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факультету та соціальної інфраструктури;  
- здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками у 

визначених сферах діяльності.  
 

IІІ. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ФАКУЛЬТЕТУ  
 

3.1 Органом громадського самоврядування факультету є загальні 
збори трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з 
числа здобувачів вищої освіти  цього факультету.  

3.2 Загальні збори трудового колективу факультету скликається не 
рідше один раз на рік.  

Порядок скликання та діяльності загальних зборів трудового колективу 
факультету визначається положенням про факультет, яке затверджується 
Вченою радою Інституту.  

Рішення про скликання загальних зборів трудового колективу 
факультету приймає начальник факультету за ініціативою трудових 
колективів та здобувачів вищої освіти.  

3.3 Збори особового складу факультету організовує та проводить 
начальник факультету. Їх можуть проводити в складі підрозділу чи за 
категоріями.  

3.4 Під час зборів проводяться підведення підсумків діяльності 
відповідного підрозділу, вечори запитань та відповідей, заслуховування 
військовослужбовців, які неналежно ставляться до виконання службових 
обов’язків, порушують військову дисципліну, інші питання діяльності 
колективу.  

 
IV.  РОБОЧІ ТА  ДОРАДЧІ ОРГАНИ  

 
5.1 Для вирішення поточних питань освітньої діяльності на факультеті 

можуть створюватися дорадчі і робочі органи управління.  
5.2 На факультеті можуть бути створені різні робочі та дорадчі органи 

(методична рада (комісія); комісія з якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти; редакційна комісія; комісія з етики та академічної 
доброчесності тощо).  

У разі створення на факультеті робочих та дорадчих органів, їх 
призначення, склад, функції та права визначаються в Положенні про 
факультет.  

 
V. ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
5.1 На факультеті функціонують органи курсантського 

самоврядування, структура та система яких, а також питання, що належать до 
їх компетенції, визначаються Положенням про курсантське самоврядування 
Інституту, що затверджується на загальних зборах курсантів. 
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5.2 У своїй діяльності органи курсантського самоврядування 
факультету керуються законодавством України, нормативно-правовими 
актами, наказами, рішеннями та актами Міністерства освіти і науки України, 
МВС України, ГУ НГУ, начальника Інституту, Статутом Інституту та 
Положенням про курсантське самоврядування Інституту.  

5.3 Курсантське самоврядування діє на рівні навчальної групи, курсу, 
факультету та Інституту.  

5.4 Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 
курсантського самоврядування факультету обираються строком на один рік. 
Курсанти, обрані до складу органів курсантського самоврядування, можуть 
бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування 
курсантів.  

5.5 Рішення органів курсантського самоврядування мають дорадчий 
характер.  

5.6 Керівництво факультету не має права втручатися в діяльність 
органів курсантського самоврядування.  

 
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ФАКУЛЬТЕТУ  
6.1 Учасники освітнього процесу факультету здійснюють свою 

діяльність у межах своїх структурних підрозділів.  
6.2 Факультет зобов’язаний:  
– вивчати та задовольняти потреби замовника щодо підготовки 

фахівців за спеціальностями, за якими здійснюється освітня діяльність на 
факультеті;  

– дотримуватися стандартів вищої освіти та професійних стандартів 
під час підготовки фахівців;  

– створювати належні умови для проведення навчальної, наукової, 
методичної та інших видів діяльності;  

– виконувати вимоги законодавчих та нормативних документів щодо 
підтримання визначеного рівня готовності до функціонування в умовах 
особливого періоду;  

– здійснювати освітню діяльність на засадах студентоцентрованого 
навчання;  

–  притягувати здобувачів вищої освіти до дисциплінарної 
відповідальності за порушення  вимог академічної доброчесності;  

– забезпечувати розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та 
обґрунтованими для запобігання і протидії корупції;  

– дотримуватися норм охорони праці та забезпечувати соціальний 
захист НПП, здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу 
факультету;  

– дотримуватися вимог фінансової дисципліни та зберігати державне 
майно;  

– забезпечувати розробку, використання та збереженість 
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управлінської, плануючої, звітної документації факультету;  
– забезпечувати охорону державної таємниці та захист іншої 

інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації, протидію 
технічним розвідкам;  

– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та 
Статутом Інституту.  

6.3 Учасники освітнього процесу факультету мають такі права:  
– обирати і бути обраними до органів управління факультету та 

Інституту;  
– обирати і бути обраними делегатами загальних зборів 

(конференції) трудового колективу факультету та Інституту;  
– брати участь в обговоренні і розв’язанні всіх найважливіших 

питань діяльності факультету;  
– одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що 

стосуються діяльності факультету та Інституту (крім інформації, для якої 
встановлено окремий вид доступу. Ознайомлення з такою інформацією 
проводиться відповідно до законодавства України);  

– користуватися приміщеннями та обладнанням факультету та 
Інституту для здійснення своїх посадових обов’язків;  

– користуватися всіма видами послуг, які може надати факультет та 
Інститут, для оперативного та ефективного вирішення проблем своєї 
діяльності;  

– обирати методи і засоби роботи, що найбільше відповідають 
індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи і 
самостійності;  

– за зразкове виконання своїх посадових обов’язків отримувати 
заохочення.  

6.4 Обов’язки учасників освітнього процесу факультету:  
– дотримуватися військової та трудової дисципліни;  
– забезпечувати високий рівень виконання своїх посадових 

обов’язків;  
– виконувати розпорядження керівників та рішення колегіальних 

органів, діяти відповідно до своїх посадових інструкцій;  
– дотримуватися вимог Статуту Інституту, Правил внутрішнього 

розпорядку; 
– дотримуватися особисто та забезпечувати дотримання вимог 

законодавства України щодо охорони державної таємниці та захисту 
інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії 
технічним розвідкам підлеглими;  

– всебічно забезпечувати зміцнення авторитету факультету та  
Інституту в суспільстві;  

– піклуватися про свій професійний і творчий розвиток;  
– постійно підвищувати професійний рівень, майстерність, культуру; 
– неухильно виконувати накази та розпорядження керівництва 
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Інституту та факультету, виконувати рішення загальних зборів (конференції) 
трудового колективу факультету та Інституту, інших органів управління;  

– дотримуватися принципів академічної доброчесності;  
– дотримуватися вимог законодавства України, не вчиняти та не 

брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.  
 

VII. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ  

Факультет зобов'язаний розробляти та зберігати у своїх робочих 
приміщеннях документацію, що відображає зміст і організацію освітнього 
процесу, стан наукової та навчально-методичної роботи, облікову та іншу 
документацію.  

На факультеті ведуться такі основні документи з організації освітньої 
діяльності:  

– ліцензії̈ на провадження освітньої̈ діяльності за певною спеціальністю 
та певним рівнем вищої освіти (копії) (витяг з відомостей щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які оприлюднені на офіційному веб- 
сайті Міністерства освіти і науки України);  

– сертифікати про акредитацію освітніх програм за всіма 
спеціальностями та рівнями вищої освіти (копії);  

– концепція розвитку факультету; 
– освітні (освітньо-професійні, наукові) програми; 
– навчальні плани; 
– робочі навчальні плани; 
– графік освітнього процесу Інституту (копія); 
– збірник робочих програм навчальних дисциплін за відповідною 

освітньою програмою (допускається наявність в електронному вигляді); 
– збірник програм з усіх видів практичної підготовки до кожної 

освітньої програми (допускається наявність в електронному вигляді); 
– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої 

освіти; 
– плани роботи факультету на навчальний рік; 
– журнал обліку індивідуальної підготовки; 
– витяг з плану підвищення кваліфікації НПП Інституту на навчальний 

рік;  
– витяг з плану особистого стажування офіцерського складу та НПП 

Інституту в оперативно-територіальних об’єднаннях, військових частинах 
Національної гвардії України;  

– індивідуальні навчальні плани; 
– заліково-екзаменаційні відомості; 
– навчальні картки здобувачів вищої освіти; 
– зведені дані про результати складання екзаменів та заліків за семестр 

(навчальний рік); 
– журнали обліку навчальних занять; 
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– розклад навчальних занять; 
– розклад екзаменаційних сесій; 
– розклад підсумкової атестації; 
– рейтингові списки оцінювання здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями; 
– документи щодо підвищення кваліфікації (стажування) НПП; 
Факультетом також розробляються: 
– Положення про факультет; 
– Звіт про освітню діяльність факультету за навчальний рік. 
 
VIII. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ  
7.1 Факультет взаємодіє з іншими факультетами Інституту з питань 

виявлення та реалізації міждисциплінарних логічних зв’язків, обміну 
досвідом, спільних наукових досліджень, проведення спільних виховних та 
культурно-масових заходів зі здобувачами вищої освіти.  

7.2 З іншими кафедрами Інституту – з питань забезпечення їх НПП 
освітнього процесу на відповідному факультеті. 

7.3 З заступниками начальника Інституту за напрямками діяльності - з 
питань планування та організації освітнього процесу і науково-дослідної 
роботи, участі НПП кафедр в проведенні всіх заходів зі здобувачами вищої 
освіти, що проводяться в Інституті.  

7.4 З навчальним відділом, іншими відділами та службами Інституту - 
з питань виконання покладених на колектив факультету функцій.  

7.5 Факультет взаємодіє та регулює свої відносини з іншими 
підрозділами згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними 
документами начальника Інституту, Статуту Інституту та іншими 
Положеннями Інституту, які регулюють освітню діяльність.  

 
ІX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ  

 
9.1 Положення схвалюється вченою радою Інституту, 

запроваджується наказом начальника Інституту і набуває чинності з моменту 
його затвердження.  

9.2 Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до затвердженого 
Положення мають право вносити всі учасники освітнього процесу Інституту. 

9.3 Пропозиції оформлюються у вигляді рапорту (заяви) на ім’я 
першого заступника начальника Інституту з навчально-методичної та 
наукової роботи, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін 
та доповнень до Положення.  

9.4 Рапорти (заяви) надаються начальникам факультетів, начальникам 
(завідувачам) кафедр прямого підпорядкування, які, в свою чергу, надають їх 
начальнику навчального відділу.  

9.5 Начальник навчального відділу після ретельного вивчення 
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отриманих рапортів (заяв) разом зі своїми пропозиціями подає їх на розгляд 
першому заступнику начальника Інституту з навчально-методичної та 
наукової роботи.  

9.6 Отримані протягом навчального року пропозиції аналізуються, 
структуруються за тематикою і не пізніше, ніж за три місяці до початку 
нового навчального року виносяться на розгляд вченої ради Інституту.  

9.7 Після їх ухвалення вченою радою затверджуються наказом 
начальника Інституту та набирають чинності.  

9.8 У разі виникнення негайної необхідності внесення змін і 
доповнень до Положення, пов’язаних зі змінами у чинному законодавстві, 
вони можуть бути внесені на черговому засіданні керівного складу Інституту. 


