
м. Київ
Положення про департамент  
формування навчального 
контингенту

1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції,  права й

відповідальність  департаменту  формування  навчального  контингенту,
формування контингенту студентів та підготовки кадрів для впровадження їх у
суспільне  виробництво  і  забезпечення  базової  освіти  шляхом  об'єднання
виховання  і  навчання  по  освітній  вертикалі  –  дошкільну,  середню   та  вищу
освіти,  а  також виховання  в  студентської  молоді  патріотизму та  національної
свідомості. 

1.2.  Департамент  формування  навчального  контингенту  (далі  -
Департамент) є самостійним структурним підрозділом Відкритого міжнародного
університету розвитку людини “Україна” (далі - Університет) і підпорядковується
безпосередньо першому проректору.

1.3.  Департамент  створюється  та  ліквідовується  наказом  президента
університету в порядку, визначеному наказом по університету від 09.03.2011 р. №
25 «Про порядок  створення  підрозділів,  введення  посад,  встановлення  доплат,
надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат».

1.4.  Штатна  чисельність  і  структура  Департаменту  визначається
відповідними наказами президента університету.

1.5.  У  своїй  діяльності  Департамент  керується  чинним  Законодавством
України, Статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
наказами  та  розпорядженнями  Президента  Університету,  положенням  про
Департамент та іншими нормативними документами.

1.6.  Безпосереднє керівництво роботою Департаменту здійснює  директор
департаменту формування навчального контингенту.

1.7.  На  період  відсутності  директора  Департаменту  (відпустка,
відрядження,  хвороба  тощо)  його  функціональні  обов’язки  виконує  заступник
директора у встановленому порядку.

1.8. Співробітники департаменту призначаються на посаду та звільняються
з  посади  наказом президента  або  першого  проректора  за  поданням директора
департаменту.

1.9.  Департамент  формування  навчального  контингенту  здійснює  свою
діяльність відповідно до плану роботи, що складається на рік.

2. Структура
2.1.  Структуру  Департаменту  затверджує  президент  університету  за

поданням директора Департаменту формування навчального контингенту.
2.2. Структура Департаменту узгоджується з кадровою комісією відповідно

до  наказу  по  університету  від  09.03.2011  р.  №  25  «Про  порядок  створення
підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та
інших заохочувальних виплат».



2.3. Департамент має у своєму укладі такі внутрішні підрозділи:
- Науково-освітній Центр національно-патріотичного виховання молоді;
- Науково-методичний Центр організації наскрізного навчання;
- Відділ формування контингенту та довузівської підготовки. 
2.4.  Положення  про  внутрішні  підрозділи  затверджуються  президентом

університету, а посадові інструкції співробітників - першим проректором.

3.Основні завдання
Основними завданнями, що покладаються на Департамент є:
3.1.  Підготовка  кадрів  для  впровадження  їх  у  суспільне  виробництво  і

забезпечення базової освіти шляхом об'єднання виховання і навчання по освітній

вертикалі – дошкільну, середню (загальну і професійну) та вищу освіти.

3.2.  Профорієнтаційна  робота  для  забезпечення  контингенту  студентів

університету.

3.3.  Модернізація  професійної  підготовки кадрових ресурсів,  зайнятих у

національному  господарстві  (друга  освіта,  підвищення  кваліфікації,

перекваліфікація, отримання первинних робітничих професій тощо).

3.4. Задоволення непрофесійних потреб людей (науково-популярні знання

у  сфері  літератури,  мистецтва,  комп'ютерної  грамотності,  знання  в  галузі

охорони здоров'я, сім'ї та шлюбу, залучення до спорту тощо).

3.5. Надання освіти для людей «третього віку».

4. Головні функції
Департамент у відповідності з покладеними на нього завданнями виконує

такі функції:
4.1.  Організація  надання  послуг  населенню щодо  освітньої,  навчальної,

виховної та методичної діяльності у сфері підготовки випускників дошкільних та

загальноосвітніх  навчальних  закладів  до  вступу  в  Університет  за  програмами

наскрізного навчання, ініціація методів і засобів проведення цієї діяльності.

4.2.  Забезпечення  формування  мережі  дошкільних  та  загальноосвітніх

навчальних закладів за програмами наскрізного навчання.

4.3.  Забезпечення проведення профорієнтаційної діяльності серед молоді

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

4.4.  Забезпечення  високого  педагогічного  рівня викладацького складу та

високоефективної  навчально-методичної  діяльності  за  програмами наскрізного

навчання.

4.5.  Створення  умов  для  високопродуктивної  праці  та  підвищення

ефективності навчально-виховного процесу за програмами наскрізного навчання.



4.6.  Забезпечення  підвищення  ефективності  роботи  щодо  формування

навчального  контингенту,  раціональна  розстановка  підлеглих  працівників,

вживання заходів щодо підвищенню їх творчої активності.

4.7. Представлення на розгляд ректорату пропозицій та звітів по виконаних

роботах щодо формування навчального контингенту.

4.8. Забезпечення виконання договірних зобов'язань.
4.9. Участь у підборі, атестації й оцінці діяльності підлеглих працівників,

надання  пропозицій  по  оплаті  їх  праці  з  урахуванням  особистого  вкладу  в

загальні результати роботи.

4.10. Виховання  в студентської молоді національної свідомості та правової
культури.

4.11.  Організація  змістовного  духовно-морального дозвілля  та  фізичного

виховання учнівської і студентської молоді.

4.12. Організація і проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій,
фестивалів, круглих столів із патріотичного виховання учнівської та студентської
молоді.

4.13. Пошук та підтримка здібних й обдарованих учнів і студентів.
4.14.  Контроль  за  безпечним проведенням  робіт,  дотриманням  правил  і

норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного

захисту  та  забезпечення  проходження  у  встановленому  порядку  періодичних

медичних оглядів та інструктажів з охорони праці.

5. Показники діяльності
Відповідно до покладених на Департамент завдань та функцій показниками 

діяльності Департаменту є:
5.1. Організація співпраці з районними (міськими) відділами освіти.
5.2.  Формування  мережі  дошкільних  та  загальноосвітніх  навчальних

закладів за програмами наскрізного навчання.
5.3.  Укладання  договорів  про  співпрацю  щодо  здійснення  навчально-

виховного процесу.
5.4. Порядок і терміни оформлення звітної документації, а також запитів на

придбання оргтехніки, матеріалів та канцтоварів.

5.5.  Організація і проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій,
фестивалів, круглих столів із патріотичного виховання учнівської та студентської
молоді.

6. Права
Департамент  для  вирішення  покладених  на  нього  завдань  згідно  з

визначеними функціями має право:
6.1.  Брати  участь  у  Загальних  зборах  (конференції)  Університету,



засіданнях  Вченої  ради,  інших  дорадчих  і  колегіальних  органах,  нарадах,  які
проводяться в Університеті.

6.2.  Самостійно  вести  переписку  з  питань,  що  стосуються  компетенції
департаменту і не потребують узгодження з керівництвом університету.

6.3. Представляти інтереси університету в установленому порядку з питань,
що стосуються компетенції  департаменту у  відносинах із  органами державної
влади, а також іншими підприємствами, установами, організаціями.

6.4. Давати роз'яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять у
компетенцію департаменту.

6.5. Вимагати та отримувати від усіх структурних підрозділів Університету
інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань.

6.6. Вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення
роботи  університету,  зокрема,  щодо  національно-патріотичного  виховання
молоді,  формування  навчального  контингенту  та  введення  наскрізних  програм
навчання.

6.7.  Організовувати  і  проводити  навчально-методичні  наради  та  наукові
конференції щодо форм і методів наскрізного навчання.

6.8.  Здійснювати  контроль  за  навчально-виховним  процесом,
організованим за програмами наскрізного навчання.

7. Відповідальність
7.1. Департамент несе колективну відповідальність за: 
7.1.1. Якісність та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених

на  департамент,  а  також  за  повну  реалізацію  прав,  наданих  департаменту,
дотримання вимог нормативних правових документів.

7.1.2.Правильність, повноту і якісність проведення заходів щодо  реалізації
політики університету в галузі формування контингенту.

7.2. Керівник департаменту несе персональну відповідальність за:
7.2.1.Дотримання  вимог  чинного  законодавства  у  процесі  керівництва

департаментом.
7.2.2.Своєчасне виконання наказів та розпоряджень керівництва.

8. Взаємодія з підрозділами університету
Департамент у своїй діяльності співпрацює з:
1) департаментом навчально-виховної роботи з питань:
-  залучення  провідних  учених  й  науковців  Університету  до  здійснення

навчально-виховного процесу;
-  залучення студентів до національно-патріотичних заходів, спрямованих

на  формування  активної  громадянської  позиції  та  мотивації  до  здорового
способу життя;

- здійснення контролю за навчально-виховним процесом, організованим за
програмами наскрізного навчання;

- змісту навчальних планів підготовки фахівців;
-  внесення  пропозицій  щодо  вдосконалення  форм  співпраці  з  мережею



дошкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  метою  відбору  на
навчання в Університет здібної молоді.

2) підрозділами університету з питань:
правової  підтримки,  профорієнтаційної  діяльності,  оплати  за  навчання,

динаміки контингенту суб'єктів навчання.


