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Дане положения визначае основш напрямки 1 принципи д1яльност'1 

юторичного факультету з питань подготовки студентхв за спещальностями.

I. Загальш положения

1.1. Тсторичний факультет е навчально-науковим структурним 

пщроздшом ушверситету, який здшснюе фахову подготовку студент1в за 

спещальностями, яю вщносяться до осв1тнього напрямку “1сторк”.

1.2. Факультет безпосередньо пщпорядкований ректоров! ушверситету.

1.3. Головною метою д!яльност1 факультету е забезпечення громадянам 

Украши та громадянам шших краТн, особам без громадянства 

МОЖЛИВЮТЬ здобуття ВИЩО! ОСВ1ТИ На р!ВН1 державних вимог вщповщно 

до закону УкраТни “Про осв1ту”, мае круглу печатку.

II. Основш напрямки д1яльност1 факультету

2.1. На основ1 загальноТ середньо'1 осв1ти готуе фах1вщв з базовою вищою 

осв1тою (бакалавр).

2.2. Готуе на основ1 базовоТ вищо! освгги фах1вщв з повною вищою 

освггою (спещалют або мапстр).

2.3. Готуе в установленому порядку фах1вщв з присудженням наукових



ступешв кандидата та доктора юторичних наук.

2.4. Здшснюе шдвищення квагифжащУ та перешдготовку кадр!в фах1вщв з

ПОВНОЮ ВИЩОЮ ОСВ1ТОЮ.

III. Органи кер1вництва 1 структура факультету

3.1. Кер1вництво шторичним факультетом здшснюе декан, я кий 

призначаеться ректором за пропозищею ВченоУ ради факультету та 

ушверситету з числа професор!в або найдосвщчешших доцентов. Деканом 

може бути призначена особа, яка мае, як правило, вчене звання 

професора, науковий стушиь доктора наук та стаж науково-педагопчноТ 

дУяльносп у вищих навчальних закладУв IV рхвня акредитащУ не менший 

Н1Ж П’ЯТЬ роюв.

3.2. Декан мае заступниюв з навчальноУ робота, з виховноУ робота, з 

науковоУ робота. Заступники декана призначаються за поданням декана.

3.3. Для розгдяду основних питань д!ялъност! факультету створюеться 

Вчена рада факультету, порядок формування 1 функцй якоУ визначаються 

Статутом Ушверситету та Положениям про Вчену раду факультету.

3 .4 .1сторичний факультет мае право на прийняття самостшних рннень у 

межах повноважень, визначених чинним законодавством та Статутом 

Ушверситету.

3.5. Для розв’язання найбшын важливих питань роботи факультету 

можуть бути скликан! загальш збори факультету. Загальш збори 

скликаються за 1шщативою декана, ВченоУ ради або третини пращвниюв 

факультету.

3 .6 .1сторичний факультет об’еднуе кафедри: 1Стор11 УкраУни, ютори Росп, 

юторюграфп, джерелознавства та археологи, иовоУ та иовУтньоУ юторн, 

юторй стародавнього свггу та середшх вшв; музеУ: археолог!! та 

етнографй СлобщськоУ УкраУни, 1еторп' ушверситету.



3.7. При историчному факультет! можуть бути сгвореш лабораторй, 

науково-дослщш групи, навчально-виробнич1 пщроздши з фахово! 

шдготовки студенпв, ф 1 л11 кафедр.

IV. Оргашзащя навчально-виховного процесу

4.1. Навчальний процес на факультет! здшснюеться згщно з чинним 

законодавством У крайни та Статутом ушверситету.

4.2. Основш питания учбово!' д1яльност! факультету, в тому числ! 

навчальн! плани, програми факультет узгоджуе з проректором з 

навчально!' роботи та учбовою частиною.

4.3. Для учбово! роботи головним чином залучасться штатний 

викладацький склад кафедр, а також пращвники за сумюництвом на 

умовах погодинно! оплати за рахунок позабюджетних кошт!в юторичного 

факультету.
4.4. Навчальний процес здшснюеться в таких формах: лекцй, практичш та 

семшарськ! заняття, самостшна робота, консультаций контрольно-тестов! 

завдання тощо.
4.5. Студенти юторичного факультету мають права користуватися 

читальними залами, а також учбовими каб!нетами.

4.6. Студентам юторичного факультету надаеться гуртожиток.

4.7. Порядок оргашзацй навчального процесу, форм навчання та 

контролю знань студентов, порядок Ы атестацй, тривалють кан!кул 

встановлюеться Мшютерством осв!ти ! науки Украши.

4 .8 .1сторичний факультет здшснюе пщготовку кадр!в з вщривом 1 без 

вщриву в!д виробництва. Подготовка 1 переподготовка кадр!в 

здшснюеться на догов!рнш основ! !з защкавленими державними 

шдприемствами, установами, оргашзащями усзх форм власност1 та 

фгзичними особами.




