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1 ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

Навчальний вщдш е адмшютративним шдроздшом академп, що забезпечус
планування, оргашзащю та кер1вництво навчальним процесом.
На навчальний вщдш покладаеться:
1. Складання графша навчального процесу навчання ОНАЗ 1м. О.С. Попова
на навчальний рж.
2. Оргашзащя робота по розробленню семестрових робочих навчальних
плашв денноТ форми навчання, узгодження плашв заочно!" форми.
3. Складання розкладу навчальних занять, передекзаменацшних консультаций.
4. Планування використання аудиторного фонду для проведения занять.
5. Участь у розробленш штатного розпису професорсько-викладацького
складу та навчально-допом1жного персоналу академп.
6. Розрахунок навчального навантаження кафедрам 1 визначення штату професорсько-викладацького складу кафедри.
7. Перев1рка плашв робота кафедр, Ухне коригування, контроль виконання
навчального навантаження кожного семестру кафедрами та викладачами.
8. Пщготовка пропозицш, внесених у план видання навчально-методично!
Л1тератури, 1 розроблення плану видання навчально-методичноУ документапп.
Контроль за роботою кафедр з розроблення шдручниюв, навчальних I методичных пос1бник1в та 1ншоУ навчально-методично'1 документац11.
9. Орган1зац1я робота своечасного коригування паспорт1в кафедр, цикл1в лабораторних роб1т.
10. Контроль за виконанням навчальних плашв, навчальних програм дисциплш, граф1ка навчального процесу кафедрами, НН1 та факультетами.
ч 11. Участь у складанш р1чних план!в перев1рок д1яльност1 навчальнонаукових 1нститут1в, факультет1в, кафедр.
112. Контроль за реал1зашею р1шень вченоТ та методичноУ рад Академ'ГУ.
13. Участь у робот1 Комюш по захисту р1чних звгав навчально-наукових 1нститут!в, факультет1в, кафедр.
м 14. Контроль наявност1 та в1дпов1дност1 нормативноУ бази Академ1У з урахуванням постанов КМУ, наказ1в МОНмолодьспорту, участь в розробш необх1дних
положень.
15. Орган1зац1я робота з шдготовки додатк1в до диплом1в европейського зразку.
16. Обл1к 1 статистична обробка даних з контингенту студенпв.
17. Забезпечення факультете 1 кафедр документац1ею обл1ку та з в т ю с п .
18. Кер1вництво роботою навчально-методично'У лабораторй' та лаборатор1ею
анал!зу контингенту студент!в.

2 ФУНКЦЮНАЛЬН! ОБОВ'ЯЗКИ
Начальник

навчального

вгддглу

Начальник навчального вщдшу безпосередньо пщпорядковуеться проректору з навчальноТ роботи.
Начальник навчального вщдшу несе вщповщальнють:
- за складання та своечасне подання навчальним вщдшом до Мпистерств
статистично'Т зв1тност1, вщомостей та вщповщей на запити;
- за своечасне представления протокол1в гол1в Державно!' екзаменацшно'Т
КОМ1С11;
- за розробку та виконання робочих р1чних плашв навчальноТ роботи Академп;
- за своечасшсть 1 точнють надання статистичних даних з питань, яю вщносяться до функцш навчального вщдшу та навчальноТ роботи;
- за ведения дшово'Т переписки з мшютерствами, шшими иедагопчними 1
навчальними закладами з питань, яю вщносяться до функцп навчального
В1ДД1ЛУ.
На начальника навчального вщдшу покладаеться:
1. Кер1вництво навчальним вщдшом Академп, в функц1Т якого входить оргашзащя навчальноТ, навчально-методично'Т, орган1зац1Йно'Т роботи.
2. Оргашзащя контролю за рац1ональним використанням робочого часу, яюстю навчальноТ, навчально-методично'Т роботи професорсько-викладацького складу академп.
3. Кер1вництво розробленням робочих навчальних плашв за семестрами та
спещальностями для вс1х форм навчання.
4. Оргашзащя процесу складанням розклад1в навчальних занять, передекзаменацшних консультацдй.
5. Коригування р1чних илан1в роботи кафедр та оргашзащя контролю за виконанням цих плашв.
6. Кер1вництво складанням плану видання кафедрами навчально-методично'Т
документацп та контроль за вчасним його виконанням.
7. Розроблення р1чного плану перев1рки д1яльност1 факультет1в 1 кафедр з
навчальноТ, навчально-методично'Т роботи.
8. Оргашзащя контролю за втшенням у життя навчальних плашв, навчальних
програм дисциплин.
9. Контроль ефективного використання аудиторного фонду.
10. Складання та своечасне подання вщомостей 1 ЗВ1Т1В про х1д навчального
процесу та за пщсумками навчальноТ, навчально-методично'Т роботи в академп.
11. Оргашзащя захисту р1чних з в т в кафедр 1 факультет1в.
12. Пщготовка штатних розпис!в.
13. Планування роботи навчального вщдшу та контроль за виконанням гшану.

Н а в чально-методин

на

лабораторЁя

Завдання та обов'язки навчально-методичноТ лаборатори:
1. Розроблення графжа навчального процесу вс1х форм навчання на навчальний р1К.
2. Оргашзащя розроблення навчальних I робочих навчальних плашв для ус1х
спещальностей та форм навчання на основ1 осв1тньо-професшних програм.
3. Оргашзащя роботи з оформления та подання на затвердження навчальних
1 робочих навчальних плашв.
4. Розрахунок годин навчальноУ роботи кафедр академ11 на навчальний рж у
в1дпов1дност1 з робочими навчальними планами.
5. ГНдготовка даних для складання штатного розпису професорськовикладацького складу кафедр та академп в цшому.
6. Розроблення та складання розклад1в навчальних занять на семестр, передекзаменацшних консультацш по трупах, курсах 1 факультетах. Коригування розкладу занять протягом семестру.
7. Планування використання аудиторного фонду. Складання та видача карточек педагопчного навантаження (проведения занять, консультацш, екзамешв).
8. Складання та видача карточок педагопчного навантаження (проведения
занять, консультацш, екзамешв).
9. Оргашзащя подготовки проектов програм навчальних дисциплш, контроль
за Ухньою корекщею, подання на затвердження.
10. Реестращя, обл1к, збершання контрольних екземпляр1в навчальних програм та Ухне розмноження.
11. Планування, ведения документащ'У методично!' ради академИ', контроль
виконання р!шень методично!' ради та вчено'У ради академ11 з питань навчання.
12. Пщготовка матер1ал1в до методично!' ради академп.
13. Збирання заявок в1д факультет1в 1 кафедр на виготовлення форм, бланюв
навчально-методичноУ документащ'У та оформления замовлень на ГУ виготовлення. Контроль за виготовленням бланюв навчально-методичноУ документащ'У та Ухшм розподшенням по факультетах 1 кафедрах.
14. Оргашзащя роботи з шдготовки 1 видання положень, шструкцш та шших
докуменпв з питань навчальноУ роботи.
15. Участь у плануванш видавничо'У д1яльностк
- складання плану видання кафедрами навчально-методичноУ документаЦП;
- контроль проходження та шдготовки рукопис1в.
16. Обл1к ус1х вид1в публшацш сшвробггниюв академ!!' у р1чному реестрг
17. Перев1рка плашв роботи кафедр, Ухне коригування, контроль виконання
навчального навантаження кафедрами та викладачами.
18. Обл1К ус1Х вид1в погодинного навантаження.
19. Контроль стану нормативно!' документащ'У з оргашзащ'У навчальноУ роботи: наказ1в, постанов, р1шень МОНмолодьспорту, вчено'У ради академ11.
20. Пщготовка матер1ал1в за шдсумками ртчних з в т в кафедр.

21. Обл1к та збершання нормативно'! документацп академп'.
22. Пщготовка, узагальнення матер1ал1в до р1чного зв1ту.
Лабораторгя

а н а л / з у контингенту

студент

/в

1. Ведения документацп та пщготовка статистичних даних з навчальних питань.
2. Складання контингенту студенпв.
3. Обл1к руху контингенту студенпв.
4. Складання ф. 3-2: зв1т про виконання плану по штатах; контингентах заклад1в пщготовки 1 пщвищення квал1ф1кацп кадр1в.
5. Складання ф. 4к-1: чисельн!сть студенев в ОНАЗ 1м. О.С. Попова, яю навчаються за державним замовленням та за контрактом.
6. Складання ф. 2-Знк: зв1т вищого навчального закладу на початок навчального року.
7. Складання ф. 5-ВО: показники економ1чного 1 соц1ального розвитку Укра1НИ на ПОТОЧНИЙ р1К.
8. Виконання зв1тно! форми «До анал1зу д1яльност1 вищого навчального закладу», показники д1яльност1 вищого навчального закладу Ш-1У р1вн1в акредитацп та надання у Державну адмш1стращю зв'язку.
9. Надання пропозиц1й до проекту державного замовлення на пщготовку фаХ1ВЦ1В та науково-педагопчних кадр1в.
10. Надання пропозиц1й до державного замовлення на пщготовку фах1вщв за
осв:тньо-квал!ф1кацшним р1внем бакалавра.
11. Надання показниюв д1яльност1 вищого навчального закладу Одеського репону Ш-1У р1вн1в акредитацп до ради ректор1в: каргка ВИЗ.
12. Заповнення та вщправлення форми рейтингу до МОН Украши: показники
д1яльност1 за перел1ком тематичних напрям1в, субнапрям1в за зв1тний пер10д та календари! роки.
13. Розрахунок чисельност! професорсько-викладацького складу на поточний
р1К.
14. Розрахунок штатно! чисельност1 науково-педагопчних прац1вник1в ОНАЗ
1м. О.С. Попова на поточний р1к.
15. Надання 1нформац11 за вимогою шших структурних пщроздш1в.
16. Складання статистичних форм за вимогою МОНмолодьспорту.
1. Обл1К 1 статистична обробка шформацп по контингенту студетпв.
2. Складання документ1в статистично! звггностг
3. Пщготовка матер1ал1в статистично! зв1тност1 та В1Домосгей на запити шших орган1зац1Й.

