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ПЕРЕДМОВА
1. Положення розроблене в Київському інституті водного транспорту імені
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету
інфраструктури та технологій.
2. Затверджено ректором ДУІТ, наказ № 07-04-161/з від 16.04.2020 р.
3. Введено в дію з 20.04.2020 р.
4. Періодична перевірка документу здійснюється з інтервалом, який не
перебільшує 12 місяців.
5. Зміни до положення вносяться за результатами застосування в КІВТ ДУІТ,
або при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких розроблений
документ.
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1 СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
1.1 Документ є нормативним актом для співробітників факультету
експлуатації технічних систем на водному транспорті Київського інституту
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Державного університету інфраструктури та технологій.
1.2 Оригінал положення знаходиться у декана факультету. Копії – у
завідуючих кафедр факультетів.
2 СКОРОЧЕННЯ
ДУІТ – Державний університет інфраструктури та технологій.
КІВТ – Київський інститут водного транспорту імені Гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного ДУІТ (далі – КІВТ, або Інститут).
ФЕТС ВТ – факультет експлуатації технічних систем на водному
транспорті КІВТ ДУІТ (далі – ФЕТС ВТ або Факультет).
3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1 Факультет є навчальним, науковим і адміністративним підрозділом
КІВТ ДУІТ.
3.2 Факультет у своїй діяльності керується та діє на підставі Конституції
України, Закону України «Про вищу освіту», актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, статуту ДУІТ, положень ДУІТ, наказів та
розпоряджень директора КІВТ та ректора ДУІТ, а також цим Положенням.
3.3 Мова навчання і виховання на факультеті – державна, що
визначається Конституцією України та Законами України.
3.4 Факультет безпосередньо підпорядковується директору КІВТ ДУІТ
та взаємодіє з іншими факультетами та підрозділами ДУІТ. Факультет має
круглі та кутові штампи з назвою факультету.
3.5 Загальне керівництво факультетом і контроль за його діяльністю
здійснює декан, заступники декана, з залученням Вченої ради КІВТ та
завідувачів кафедр згідно затверджених посадових інструкцій.
3.6 Факультет здійснює підготовку студентів згідно ліцензованих
спеціальностей та спеціалізацій.
3.7 Факультет здійснює науково-дослідну роботу за своїм профілем, а
також бере участь у перепідготовці і підвищенні кваліфікації фахівців.
3.8 На факультеті діють органи студентського самоврядування, які
створюються відповідно до вимог діючого законодавства України.
3.9 Територіально факультет розташований за адресою: 04071, Київ, вул.
Кирилівська, 9.
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4 ПРИХІЛЬНІСТЬ ДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ
4.1 Факультет цілком підтримує і виконує «Стратегію університету,
місію, політику, цілі» в галузі якості освітньої і наукової діяльності ДУІТ.
4.2 Обов’язки факультету по виконанню політики КІВТ ДУІТ
складаються в забезпеченні якості наданих послуг; повного задоволення
вимог споживачів і зацікавлених сторін; постійного поліпшення освітнього і
наукового процесів діяльності; ефективності використання ресурсів;
достатнього рівня кваліфікації співробітників факультету; чіткого розподілу
відповідальності і повноважень співробітників; сумлінного виконання вимог
зовнішніх і внутрішніх нормативних документів; розуміння політики
університету в галузі якості кожним співробітником факультету;
ефективного застосування кредитно-модульної системи організації
навчального процесу і контролю знань студентів факультету; виключення
ризиків, пов’язаних з наданням невідповідних послуг; обов’язкового
дотримання державних складових стандартів вищої освіти, а також створення
і виконання встановлених внутрішніх стандартів; своєчасного виявлення і
запобігання будь-яких відхилень від прийнятих стандартів; усілякої
підтримки в повсякденній діяльності групи ДУІТ з якості при проведенні
внутрішніх аудитів факультету в рамках системи менеджменту якості;
внесення пропозицій щодо корегування загальної політики при її щорічному
перегляді керівництвом КІВТ ДУІТ; підтримки і постійного удосконалення
методик і технічних засобів, що використовуються факультетом при наданні
освітніх послуг і науково- дослідній діяльності.
5 ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
5.1 Завдання та функції факультету
5.1.1 Завданням факультету є забезпечення на бюджетній та контрактній
основі підготовки за денною та заочною формами навчання фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст,
магістр, аспірант.
З цією метою факультет впроваджує навчання на засадах Болонського
процесу та згідно рекомендацій Національного агентства забезпечення якості
освіти в Україні, здійснює навчальну, наукову, культурну, методичну
діяльність, виконує контрольні функції, співробітництво та партнерство з
іншими навчальними закладами, установами, підприємствами чи їх
об`єднаннями в рамках угод, підписаних ДУІТ. Здійснює іншу не заборонену
діючим законодавством України діяльність, пов’язану з метою та
функціональними завданнями факультету і ДУІТ.
5.1.2. Навчальний процес є основним напрямком діяльності факультету,
який забезпечується цілеспрямованою діяльністю науково-викладацького та
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допоміжного складу для здобуття студентами знань, вмінь і навичок у
гуманітарній, соціальній, науково-природничій та професійній сферах, а
також забезпечує можливість інтелектуального, морального, духовного,
естетичного і фізичного розвитку студентів, що сприяє формуванню
освіченої, вмілої та вихованої особистості.
5.1.3 Факультет забезпечує виконання вимог щодо змісту рівня і обсягу
освіти;планування та організацію навчально-виховного процесу; набуття
студентами знань, підготовку їх до професійної діяльності; виконання умов
державного замовлення та особистих контрактів на підготовку фахівців;
інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію, що склалася на ринку
зайнятості; розробку освітніх програм, навчальних, робочих навчальних
планів інших документів, що стосуються організації навчального процесу та
контроль за їх виконанням; координацію діяльності кафедр щодо розробки
змісту навчання за спеціалізацією підготування фахівців; контроль та аналіз
якості навчально-методичної документації на кафедрах; виконання наукової
роботи за профілем кафедр та окремих науково-викладацьких кадрів;
проведення виховної роботи; проведення аналізу успішності студентів з
навчальних дисциплін, контроль за відвідування студентами навчальних
занять та загально академічних заходів; поточне та підсумкове атестування
студентів; внесення пропозицій щодо подальшого розвитку і вдосконалення
освітньої діяльності; проведення соціологічних досліджень освітньої
діяльності; залучення студентів до наукової діяльності шляхом їх участі в
роботі наукових гуртків, науковому студентському товаристві, підготовці
наукових робіт, участі в наукових конференціях, олімпіадах, тощо;
вдосконалення навчальної та матеріально-технічної бази; створення
належних умов праці співробітників, навчання, проживання, побуту та
дозвілля для студентів; сприяння розвитку органів студентського
самоврядування; підготовку проектів наказів щодо дисциплінарних стягнень,
заохочень викладачів та студентів, їх відрахування з причин порушення
дисципліни, академічної заборгованості, розпоряджень декана про
переведення студентів на наступні курси, тощо; вивчення і розповсюдження
досвіду інших вищих закладів системи освіти; зв'язок з випускниками,
вивчення проблем їх працевлаштування.
5.1.4 Факультет разом з іншими структурними підрозділами КІВТ та
ДУІТ проводить спільні наради з питань освітньої діяльності та її
вдосконалення; приймає участь у проведенні та обговоренні відкритих
навчальних занять, контрольних відвідувань; забезпечує організацію і
проведення різних видів навчальної практики та стажування студентів;
залучає практичних працівників водного транспорту для проведення фахової
підготовки і виховної роботи зі студентами; готує пропозиції щодо складу
Державних екзаменаційних та предметних комісій.
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5.2 Структура факультету
5.2.1 Структура факультету (наведена у Додатку А) є складовою
структури ДУІТ та затверджується наказом ректора ДУІТ.
5.2.2 Факультет об’єднує кафедри, лабораторії та спеціалізовані
аудиторії, які відносяться до підготовки спеціалістів за спеціальностями та
спеціалізаціями факультету.
5.2.3 Посади декана, заступників декана, завідувачів кафедр, наукововикладацького складу та допоміжних працівників комплектуються фахівцями
відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
Призначення на посаду та звільнення з посади декана, заступників
декана, завідувачів кафедр здійснюється наказом ректора ДУІТ з попереднім
розглядом кандидатур органом громадського самоврядування факультету, та,
за потреби, Вченою радою КІВТ та Вченою радою ДУІТ.
5.2.4
Добір
науково-викладацького
складу,
комплектування,
призначення та звільнення з посад здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства.
5.2.5 На факультеті можуть створюватись за наказом ректора ДУІТ
навчальні підрозділи, що надають платні освітні послуги: курси, відділення
для одержання суміжних і додаткових професій. Такі підрозділи
підпорядковані безпосередньо директору КІВТ, який визначає напрям їх
освітньої діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру
управління та умови використання матеріально-технічної бази.
5.3 Деканат Факультету
5.3.1 Деканат Факультету організує і безпосередньо керує навчальним
процесом на факультеті, керуючись при цьому законодавством України з
питань вищої освіти, державними стандартами вищої освіти, нормативними
документами Міністерства освіти та науки України та інших зацікавлених
міністерств і відомств, а також внутрішніми нормативними документами в
рамках системи менеджменту якості університету, при цьому організує і
забезпечує
підготовку
та
імплементацію
нових стандартів за
спеціальностями, актуалізацію дисциплін, розвиток навчального процесу;
забезпечує якість надання освітніх послуг і систематичне підтвердження
відповідності; організує роботу кафедр з ліцензування, акредитації і
сертифікації спеціальностей та спеціалізацій факультету.
5.4 Співробітники деканату
5.4.1 Всі співробітники деканату факультету, згідно його штатного
розкладу, керуються у своїй роботі посадовими інструкціями та діючим
нормативним законодавством України.
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5.5 Кафедра факультету
5.5.1 Основною навчальною та науково-методичною ланкою факультету
є кафедра. У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством,
Положенням про КІВТ ДУІТ, Статутом ДУІТ, рішеннями Вченої Ради КІВТ
та ДУІТ, положеннями ДУІТ.
5.5.2 Кафедри створюються наказом ректора ДУІТ на підставі подання
деканів факультетів та за рішенням вчених рад КІВТ та ДУІТ за умов, що
обсяг навчальної роботи дає змогу сформувати викладацький склад у
кількості не менше п’яти штатних одиниць для яких кафедра є основним
місцем роботи, і не менш ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене
звання. Діючі кафедри закріплюються за факультетами наказом ректора
ДУІТ.
5.5.3 Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який
обирається на цю посаду згідно діючого законодавства строком на п'ять
років. Із завідуючим кафедрою укладається контракт.
5.5.4 До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі,
асистенти, аспіранти та допоміжний склад (завідувач лабораторії, старший
лаборант, лаборант) за фактичною наявністю виділених ставок згідно
штатного розкладу ДУІТ.
5.5.5 За поданням завідувача кафедрою кандидатура заступника
завідувача кафедрою на громадських засадах затверджується рішенням
Вченої ради КІВТ.
5.5.6 Призначення і звільнення завідувача лабораторією та старшого
лаборанта кафедри відбувається наказом ректора ДУІТ за заявою від
робітника.
5.5.7 Службові обов'язки допоміжного складу, який задіяний винятково
на кафедрі затверджуються деканом.
5.5.8 Організаційною формою роботи кафедри є засідання, які
проводяться згідно плану роботи, схваленого Вченою радою КІВТ та
затвердженого деканом.
5.6 Збори трудового колективу факультету
5.6.1 Колегіальним органом громадського самоврядування факультету є
збори трудового колективу факультету. В органі громадського
самоврядування факультету повинні бути представлені всі працівники
факультету та виборні працівники з числа осіб, які навчаються на факультеті,
при цьому їх кількість повинна становити не менше 10 відсотків.
5.6.2 Збори трудового колективу скликаються з ініціативи декана за
необхідністю, але з інтервалом не менше одного разу на рік.
5.6.3 Рішення зборів трудового колективу набирають сили, якщо в
засіданні брали участь більше 2/3 загального складу працівників факультету.
Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше
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половини присутніх на зборах, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України.
5.6.4 Рішення зборів трудового колективу, прийняті відповідно до їх
повноважень і чинного законодавства, є обов’язковими для членів колективу
факультету.
5.6.5 Збори трудових колективів факультету обирають голову зборів
трудового колективу факультету; дають оцінку діяльності декана факультету;
затверджують річний звіт про діяльність факультету; вносять пропозиції про
відкликання декана з посади; обирають делегатів на Конференцію трудового
колективу ДУІТ; рекомендують представників з числа науково-педагогічних
працівників до Вчених рад Інститутів та ДУІТ.
6 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6.1 Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється згідно
«Положення про організацію освітнього процесу в ДУІТ» та інших
положень, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу ДУІТ.
7 ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1 Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше державне майно
факультету належить ДУІТ. Територія факультету є частиною території
ДУІТ.
7.2 Забезпечення факультету, кафедр меблями (партами, столами,
стільцями, шафами та ін.), засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та
іншими канцелярсько-технічними засобами здійснюється відповідно до
діючих норм та планування бюджету ДУІТ.
8 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО
8.1 Факультет за погодженням з керівництвом КІВТ та ДУІТ в рамках
державних угод з іноземними партнерами мають право проводити
міжнародний студентський та педагогічний обмін в межах освітніх програм
та проектів, приймати участь у міжнародних заходах, які проводяться
студентськими та педагогічними колективами зарубіжних країн.
8.2 Факультет за погодженням з керівництвом КІВТ та ДУІТ мають
право надсилати вищим керівними органам ДУІТ пропозиції про складання
партнерських угод про співробітництво, встановлення прямих зв'язків з
органами управління освітою, науковими установами, організаціями,
громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законом порядку.
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9 СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
9.1 Створення, ліквідація або реорганізація факультету здійснюються
відповідно до рішення Вченої ради КІВТ та ДУІТ, що затверджується
наказом ректора.
9.2 Усі документи факультету при його реорганізації передаються знову
створеному структурному підрозділу, а при ліквідації - на збереження в архів
ДУІТ.
10 НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ФАКУЛЬТЕТУ
10.1 Номенклатура справ факультету зберігається в окремій справі
відповідно до вимог діючого законодавства України.
10.2 По закінченні терміну збереження документація або передається в
архів ДУІТ, або підлягає знищенню згідно рішення експертної комісії ДУІТ з
експертизи цінності документів .
10.3 В електронному вигляді на Факультеті можуть оброблятися і
підтримуватися дані, які не потребують довготривалого зберігання на
паперових носіях, або можуть зберігатися в архівах в електронному вигляді
згідно діючого законодавства України.
11 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Зміни, уточнення та доповнення до затвердженого Положення вносяться
розпорядженнями директорів Інститутів за поданням декана факультету за
попередньою згодою Вченими радами КІВТ та ДУІТ.
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Додаток А
(обов’язковий)
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ
Кафедра суднових енергетичних установок,
допоміжних механізмів суден та їх
експлуатації

Лабораторія експлуатації суднових
енергетичних установок

Лабораторія суднових електричних машин та
електрообладнання судна
Кафедра електрообладнання та автоматики
водного транспорту
Лабораторія суднової автоматики

Лабораторія фізики, матеріалознавства та
прикладної механіки
Кафедра природничо-технічного забезпечення
діяльності водного транспорту
Лабораторія хімії

Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра фізичного виховання та моральновольової підготовки
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Додаток Б
(обов’язковий)
ЛОГОТИП ФАКУЛЬТЕТУ
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