
 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Музичний факультет Дніпропетровскької академії музики 

ім. М. Глінки (далі – Академії) є структурним підрозділом Академії і 

підпорядковується керівництву Академії. 

1.2. Навчальний процес музичного факультету забезпечують 4 кафедри: 

- «Виконавського мистецтва» (випускаюча); 

- «Вокально-хорової майстерності» (випускаюча); 

- «Історії та теорії музики» (випускаюча); 

- «Соціально-гуманітарних дисциплін». 

1.3. Деканат факультету відноситься до робочого органу Академії, який 

функціонує з метою оперативного вирішення основних питань діяльності 

факультету.  

1.4.У своїй  діяльності деканат факультету керується законом України 

«Про вищу освіту» та нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом Академії, рішеннями Вченої ради Академії, 

організаційно-розпорядчими документами адміністрації Академії. 

1.5. До складу деканату входять декан, його заступник, завідувачі 

кафедр факультету, секретар деканату. На засідання деканату можуть 

запрошуватися інші особи, участь яких викликана необхідністю розгляду й 

роз'яснення певних питань. 

1.6. Очолює роботу деканату декан факультету, а за його відсутністю ˗ 

його заступник. 

1.7. Декан (заступник) організовує навчальну, науково-методичну та 

виховну роботу на факультеті, забезпечує дотримання порядку відповідно до 

правил внутрішнього розпорядку Академії. 

1.8. Функціональні обов'язки декана і заступника декана та інших 

співробітників деканату визначаються їх посадовими інструкціями. 

1.9. Декан в обсязі своєї компетенції оголошує розпорядження і дає 

вказівки, обов'язкові для всіх науково-педагогічних працівників факультету,  

студентів.  



 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ 

− планування і керівництво навчально-виховної, методичної, наукової і 

творчої роботи на факультеті; 

− контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів дисциплін на 

кафедрах факультету; 

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

діяльністю науково-педагогічних працівників кафедр факультету; 

− розробка та контроль виконання робочих навчальних планів; 

− контроль спільно з завідуючими кафедрами за якістю навчальних занять та 

інших видів навчальної діяльності; 

− участь у організації планування  та затвердження обсягу навчальної роботи 

на кафедрах та виконання індивідуальних планів науково-педагогічних 

працівників кафедр; 

− участь у розробці і здійсненні заходів щодо вдосконалення освітнього 

процесу з метою підвищення якості підготовки студентів; 

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

відвідуванням навчальних занять студентами;  

− контроль за дотриманням трудової дисципліни науково-педагогічними 

працівниками; 

− участь у рішеннях про допуск до екзаменаційних сесій і до атестації 

здобувачів вищої освіти; 

− організація обліку успішності студентів, контроль ведення журналів 

навчальних груп, заповнення заліково-екзаменаційних відомостей, і іншої 

навчальної документації, підведення підсумків та аналіз сесій; 

− організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості 

студентами; 

−   оформлення академічних довідок; 



− участь у організації оформлення дипломів, додатків до них, підготовка 

відповідної документації; 

− організація та видача студентських квитків, індивідуальних навчальних 

планів студентів, залікових книжок; 

− участь у організації та проведенні міжкафедральних семінарів, наукових і 

навчально-методичних-нарад та конференцій; 

− подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення студентів, 

науково-педагогічних працівників і співробітників; 

− подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету; 

− ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності 

до затвердженої номенклатури справ по деканату; 

 

ІІІ. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ 

           3.1. Декан факультету очолює деканат факультету, призначення і 

діяльність якого регулюється законодавством України в галузі освіти і науки. 

           3.2. Декан факультету призначається на посаду і звільняється з посади 

в установленому чинним законодавством порядку.  

           3.3. Декан факультету прямо підпорядкований ректору Академії.  

Декан (заступник) віддає розпорядження працівникам деканату і контролює 

їх виконання. У разі відсутності декана його заміщує заступник. 

         3.4. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю факультету. 

          3.5.У відповідності до посадових обов’язків декан повинен знати: 

Конституцію України; Закони України, постанови і рішення Верховної Ради 

України, органів управління освітою та культурою; статут Академії, 

посадову інструкцію декана факультету, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, 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. 

 

IV. ЗАСТУПНИК ДЕКАНА 

         4.1. Заступник декана призначається на посаду і звільняється з посади в 

установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом ректора 

за поданням декана відповідного факультету, з урахуванням положень ст.40 

Закону України «Про вищу освіту». Заступник декана підпорядковується 

декану факультету і в разі його відсутності заміщує його.  

          4.2. При підборі кандидатур на посаду заступника декана факультету 

перевага віддається особам, що мають науковий ступінь або вчене звання, 

мають стаж науково-педагогічної роботи та практичної діяльності не менш    

3-х років, володіє знаннями основних законів України, Постанов Кабінету 

Міністрів у галузі освіти та культури, нормативних документів у галузі вищої 

освіти. 

         4.3. Заступник декана під керівництвом декана здійснює організаційно-

виховну роботу на факультеті, здійснює контроль за навчальною 

дисципліною студентів. Підтримує зв’язки з батьками студентів, в разі 

необхідності викликає їх для бесід з приводу порушення навчальної 

дисципліни.  

V. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

5.1. Припинення діяльності факультету здійснюється шляхом його 

ліквідації або реорганізації.  

5.2. Факультет реорганізується або ліквідується наказом ректора 

Академії за рішенням Вченої ради Академії.  

5.3. При реорганізації факультету документи, які знаходяться на 

факультеті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації - до 

архіву Академії.  

 

 



VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Це Положення розглядається і схвалюється Вченою радою 

Академії та вводиться в дію наказом ректора Академії.  

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

ухвалюються Вченою радою Академії.   

 

Зміни до положення, затверджені рішенням Вченої ради Академії від 

28.08.2016р., протокол № 1  

На базі кафедри «Виконавське мистецтво» в результаті її поділу було 

утворено три кафедри: «Фортепіано» (випускаюча), «Оркестрових 

інструментів» (випускаюча), «Народних інструментів» (випускаюча.)  

Кафедра «Вокально-хорової майстерності» була реорганізована у 

кафедру «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства».  

 

 


