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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  

УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА 

 

1. Дане Положення розроблене відповідно до «Закону України» №1556-18 «Про вищу 

освіту», Статуту Уманського національного університету садівництва (далі Університету) і 

визначає типи, порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних відокремлених 

структурних підрозділів Університету і основні засади їх функціонування. 

2. Відокремлений структурний підрозділ (філія) Університету – це структурний 

підрозділ, що створюється поза місцем його знаходження в межах іншої адміністративно-

територіальної одиниці з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці. 

3. У складі Університету можуть створюватись такі типи відокремлених структурних 

підрозділів (філій): інститути, факультети, коледжі, технікуми (училища), навчально-

консультаційні центри. 

4. Навчально-консультаційний центр (далі НКЦ) – це відокремлений структурний 

підрозділ, який створюється з метою організації навчального процесу, розширення переліку 

послуг, спрямованих на формування в абітурієнтів усвідомленого вибору майбутньої 

спеціальності і забезпечення реалізації індивідуальних запитів абітурієнтів під час вступу на 

навчання. 

5. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію відокремленого структурного 

підрозділу (філії) приймається у порядку, визначеному Законом про вищу освіту. 

6. Відокремлений структурний підрозділ (філія) діє на підставі статуту Університету та 

Положення, ухваленого Вченою радою Університету та затвердженого ректором. 

7. Відокремлені структурні підрозділи (філії) можуть надавати освітні послуги тільки за 

акредитованими напрямами (спеціальностями) на підставі ліцензії Університету. 

8. У відокремленому структурному підрозділі (філії) Університету може здійснюватися 

підготовка фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних 

рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” відповідно до рівня 

акредитації напрямів підготовки, спеціальностей Університету. Підготовка “магістрів” може 

здійснюватися тільки в інститутах. 

9. Відокремленими структурними підрозділами (філіями) Університету діяльність з 

надання освітніх послуг на території України здійснюється на підставі ліцензії. За 

результатами ліцензування відокремлені структурні підрозділи (філії) включаються до 

ліцензії вищого навчального закладу. Право відокремленого структурного підрозділу (філії) 

на надання освітніх послуг підтверджується копією ліцензії вищого навчального закладу, 

виданої для структурного підрозділу і засвідченою органом ліцензування. 

10. Відокремлені структурні підрозділи (філії) ліцензуються та акредитуються у порядку, 

встановленому законодавством.  

11. Організація і проведення прийому на навчання студентів до відокремлених 

структурних підрозділів (філій) здійснюється відповідно до Правил прийому Університету.  

12. Організація навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах (філіях) 

здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) інших 

нормативно-правових актів МОН, цього Положення, Статуту Університету та Положення 

про відокремлений структурний підрозділ (філію). 

13. У відокремлених структурних підрозділах (філіях) повинні знаходитися оригінали 

або копії навчально-облікової документації відповідно до вимог законодавства та документи, 

необхідні для забезпечення навчального процесу відповідно до ліцензійних умов надання 

освітніх послуг.  

14. Державна атестація студентів, які навчаються у відокремлених структурних 

підрозділах (інститутах, факультетах, коледжах, технікумах (училищах), відділеннях), 

проводиться у цих підрозділах. 
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15. Вимоги до кандидата на посаду керівника відокремленого структурного підрозділу 

(філії) визначаються законодавством в залежності від типу підрозділу, про що вказується в 

Статуті Університету та в положенні про відокремлений структурний підрозділ.  

16. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним 

законодавством у галузі освіти, Статутом Університету та Положенням про відокремлений 

структурний підрозділ (філію). 

17. Будівлі, обладнання та інше майно, що передається відокремленим структурним 

підрозділам (філіям) в оперативне управління або користування для реалізації поставлених 

завдань, можуть використовуватися тільки за призначенням.  

18. Відокремлені структурні підрозділи (філії) можуть мати окремі права фінансово-

господарської самостійності. 

19. У разі припинення освітньої діяльності у відокремлених структурних підрозділах 

(філіях) керівник базового вищого навчального закладу забезпечує продовження навчання 

студентів. 

20. Підстави для анулювання ліцензії вищих навчальних закладів для відокремлених 

структурних підрозділів (філій) визначені пунктом 32 Порядку ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

08.08.2007 р. № 1019. 

21. При повній ліквідації відокремлених структурних підрозділів (філій) їх матеріальні 

та фінансові ресурси залишаються у користуванні базового вищого навчального закладу за 

призначенням. 

22. Створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Університету на території 

іноземної держави, їх ліцензування, атестація, державна акредитація здійснюються 

відповідно до вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародних договорів за 

дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і 

науки. Діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Університету за кордоном 

здійснюється відповідно до законодавства іноземної держави, на території якої вони 

розташовані. 

23. За провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі 

(філії) Університету, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

будівель та іншого майна відповідають ректор Університету та керівник відокремленого 

структурного підрозділу (філії) Університету. 


