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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає порядок створення структурних
підрозділів Харківської державної зооветеринарної академії (далі –
Академія).
1.2. Це Положення ґрунтується на Законі України «Про освіту»,
Законі України «Про вищу освіту» та Статуті Академії.
1.3. Згідно п. 1.1 ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» основним
принципом діяльності вищого навчального закладу є «автономія та
самоврядування», що відображається в праві вищого навчального закладу
утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи
(п. 2.14 ст. 32 Закону України «Про вищу освіту»).
1.4. Структурний підрозділ Харківської державної зооветеринарної
академії (надалі - Структурний підрозділ) – це структура, яка здійснює
відповідну, зазначену власним, затвердженим Вченою радою
«Положенням…», роботу (діяльність), спрямовану на забезпечення
навчально-виховного процесу, наукових досліджень, господарськофінансових та інших видів робіт, що реалізуються в контексті діяльності
академії і не суперечать чинному законодавству України.
1.5. Основними структурними підрозділами Академії є факультети,
кафедри, бібліотека.
Факультет - це структурний підрозділ Академії, що об’єднує не менш
як три кафедри та/або лабораторії, які забезпечують підготовку не менше
200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
Кафедра - це базовий структурний підрозділ Академії, що провадить
освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю
(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого
входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких
кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий
ступінь або вчене (почесне) звання.
Структурними підрозділами Академії також можуть бути:
1) навчально-науковий інститут - структурний підрозділ Академії, що
об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та
експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і
проводять наукові дослідження;
2) наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та
проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори,
частини, комплекси тощо), дослідні станції, відділи аспірантури і
докторантури,
навчально-виробничі
комбінати,
експериментальні
підприємства, наукові парки, інші підрозділи, що забезпечують практичну
підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові
дослідження;
3) підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти,
лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні
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центри,
навчально-дослідні
господарства,
виробничі
структури,
видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового
призначення, центри студентського спорту;
4) спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється
з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального
навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з
особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної
вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності;
5) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.
1.6. Структурний підрозділ створюється за ініціативою будь-кого із
співробітників Академії, служб Академії, членів керівного складу Академії
за наявності доцільності та з метою поліпшення якості навчальновиховного процесу, наукових досліджень господарсько-фінансової
діяльності.
1.7. Структурний підрозділ створюється за рішенням Вченої ради
Академії.
2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ
2.1. Ініціатива про створення певного структурного підрозділу
подається на ім’я ректора з коротким обґрунтуванням доцільності.
2.2. Ректор розглядає заяву-ініціативу, повідомляє про це членів
ректорату і, при позитивному схваленні ініціативи доручає проректору або
декану організувати вивчення питання щодо доцільності та ефективності
роботи можливого структурного підрозділу, порядок фінансування,
конкретизації напрямів і обсягів роботи, штату, розміщення, призначення
керівництва.
2.3. При наявності повного обґрунтування доцільності створення
певного структурного підрозділу проводиться погодження з паралельними
службами, бухгалтерією, відділом кадрів.
2.4. При умові отримання відповідних погоджень питання утворення
структурного підрозділу виноситься на обговорення Вченої ради академії
для схвалення.
2.5. При позитивному схваленні ректор наказом затверджує створений
структурний підрозділ, призначає керівника і доручає йому в
установленому порядку підготувати на затвердження «Положення…»,
розробити посадові інструкції, скласти план роботи, визначити місце
розташування та інші організаційні питання.
3. ПІДПОРЯДКУВАННЯ
3.1. Структурний підрозділ академії в цілому підпорядкований
ректору академії, а за формами діяльності відповідним службам академії в
залежності від мети і задач його створення.
3.2. Керівник структурного підрозділу визначає порядок співпраці з
іншими структурами і службами академії, форми звітності, режим роботи
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підрозділу.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4.1. Структурний підрозділ має власні завдання і працює в режимі
внутрішнього розпорядку академії.
4.2. За структурним підрозділом закріплюється приміщення, меблі,
інше облаштування.
4.3. Права і обов’язки керівника і співробітників структурного
підрозділу визначаються «Положенням про структурний підрозділ», яке
розробляється в контексті Статуту академії та сформованих і визначених
завдань Вченою радою академії.
5. СПІВПРАЦЯ
5.1. Структурний підрозділ академії співпрацює з іншими
підрозділами і службами академії, які зазначаються відповідним
«Положенням…», або за вказівкою керівника академії, якщо є така
необхідність і доцільність.
5.2. Структурний підрозділ академії співпрацює з аналогічними
підрозділами і службами інших ВНЗ та Міністерством освіти і науки
України.
5.3. Всі офіційні форми і види співпраці з іншими ВНЗ та
Міністерством освіти і науки України здійснюються за погодженням
ректора Академії.
6. ЛІКВІДАЦІЯ
6.1. Ліквідація структурного підрозділу Академії здійснюється на
підставі рішення Вченої ради згідно чинного законодавства наказом
ректора.
6.2. Ліквідація структурного підрозділу Академії здійснюється із-за
причин
неефективності,
недоцільності,
відсутність
можливості
фінансування, інших обґрунтованих причин.
7. ПОРЯДОК ДІЇ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Положення про порядок створення структурних підрозділів має
право на доповнення та зміни, що зумовлені відповідною доцільністю та
змінами в чинному законодавстві.
Проект Положення про відділ кадрів вносить:
Начальник відділу кадрів

І.М. Москаленко

Примітка: Дане положення є формою оновленого аналогічного Положення
затвердженого наказом ректора від 29.04.2015р. № 130
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