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УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 
м. Умань
20.12.2012 №01-15
на 2013 рік_________________________________

Індекс
справи

Заголовок справи, 
(тому, частини)

Строк зберігання 
справи (тому, 

частини), і номери 
статей за 

переліком

Примітка

1 2 3 4
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА РОБОЧІ І ДОРАДЧІ ОР]"АНИ УНІВЕРСИ[ТЕТУ

РЕКТОРАТ УНІВЕРСИТЕТУ
01. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

01-01

Закони, постанови, розпорядження, доручення 
підзаконні нормативно-правові акти та інструктивно- 
методичні документи, що є нормативно-правовою 
базою діяльності університету і Наглядової ради.(Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст. 1-6-76-6, 
20-6

01-02

Ліцензії, сертифікати, свідоцтва, довідки, положення з 
усіх напрямків діяльності університету та аналітичні 
документи що є підставою ліцензування і акредитації 
університету. (Копії).

Постійно. 
Ст. 48

01-03 Колективний договір університету. (Копія). Постійно. Ст. 395
01-04 Статут університету. (Копія). Постійно. Ст. 28-а

01-05 Річний (за навчальний рік) звіт про діяльність 
університету. (Копія). Постійно. Ст. 558

01-06 Штатний розпис університету. Постійно. Ст. 37-а

01-07

Документи (дипломи, свідоцтва, атестати, грамоти) про 
нагородження університету, його структурних 
підрозділів, громадських організацій, студентських 
колективів за успіхи в різних напрямах діяльності.

Постійно. Ст.837

01-08 Список та якісна характеристика науково-педагогічних 
працівників університету. (Копії). 5 р. Ст. 525-й

01-09
Списки особового складу Вченої ради, методичної 
комісії, кафедр, профспілкового комітету, студентської 
ради, Наглядової ради університету. (Копії).

5 р. 
Ст. 525-й

01-10 Оперативні аналітичні документи з основних напрямків 
діяльності університету. 5 р. Ст.44-б

01-11 Протоколи засідань Наглядової ради та документи до них. 5р. ЕПК Ст. 561
01-12 Плани та звіти про роботу Наглядової ради. Постійно. Ст. 157

01-13

Журнал реєстрації звернень (листи, заяви, скарги) 
громадян, що містять пропозиції щодо необхідності 
істотних змін у діяльності університету, усунення 
недоліків, порушень і зловживань та матеріали щодо їх 
розгляду.

Постійно.
Ст.82-а
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01-14 Журнал реєстрації відвідувачів з питань особистого 
характеру. 3 р. Ст. 125

01-15 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

01-16 Описи справ. Зр. Ст.137-61
^ іс л я  зни

щення 
справ

01-17 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
ПЕРШИИ ПРОРЕКТОР

02-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою здійснення першим проректором. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б-7-б, 20-6

02-02

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у першого проректора, та довідки, 
звіти, інформацію про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б-7-б

02-03
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з напрямів роботи, що належать до 
компетенції першого проректора. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

02-04

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформація, повідомлення, телеграми) з напрямів 
діяльності, що належать до компетенції першого 
проректора. (Копії).

3 р. Ст. 122

02-05 Річний (за навчальний рік) звіт про діяльність 
університету. (Копії). Постійно. Ст. 558

02-06

Списки особового складу Вченої ради, методичної ради, 
кафедр, профспілкового комітету, студентської ради, 
ради сприяння діяльності університету та плани їх 
роботи на навчальний рік. (Копії).

5 р. Ст. 525-й

02-07 Комплексний план організації процесу на навчальний 
рік (Копії). 5 р. Ст. 44-6

02-08 Оперативні аналітичні документи з питань роботи 
першого проректора. (Копії). 5 р. Ст. 44-6

02-09 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

02-10 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

02-11 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
03. ПРОРЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ 3 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ РОБОТИ

03-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою здійснення проректором з науково- 
педагогічної роботи (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

03-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у проректора з 
науково-педагогічної роботи, та довідки, звіти, 
інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6

03-03 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад Доки не мине
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університету з питань, що належать до компетенції 
проректора з науково-педагогічної роботи. (Копії).

потреба. Ст.іб-а

03-04 Річний (за навчальний рік) звіт про діяльність 
університету. (Копія). Постійно. Ст. 558

03-05

Штатний розпис університету, списки, якісна 
характеристика складу науково-педагогічних 
працівників кафедр інституту, закріплення навчальних 
дисциплін та розподіл навчального навантаження за 
викладачами. Зведені відомості про чисельність і рух 
науково-педагогічних кадрів. (Копії).

5 р.
Ст.525-й, 630

03-06

Списки особового складу Вченої ради, методичної ради, 
кафедр, профспілкового комітету, студентської ради, 
ради сприяння діяльності університету та плани їх 
роботи на навчальний рік. (Копії).

5 р. 
Ст.525-й

03-07
Програма науково-дослідної роботи університету. 
Комплексний план організації виховного процесу на 
навчальний рік. (Копії).

5 р. Ст.1264

03-08

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції проректора з науково-педагогічної роботи. 
(Копії).

Зр. 
Ст. 122

03-09 Навчальні плани факультетів, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України. (Копії). 5 р. Ст.555-а

03-10

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів (списки ДЕК, графіки їх роботи та 
розклади проведення державної атестації; зведені відомості 
про виконання студентами навчальних планів; списки 
студентів, допущених до державної атестації тощо). (Копії).

5 р. 
Ст. 625

03-11

Списки студентів університету. Списки особового 
складу органів студентського самоврядування 
академічних груп, факультетів, курсів. Зведені відомості 
про чисельність та рух контингенту студентів. (Копії).

Зр. 
Ст. 525-з

03-12 Оперативні зведення про стан оплати вартості навчання 
студентами факультетів університету. 5 р.Ст.44-б

03-13 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

03-14 Описи справ. Зр. Ст.137-61
'після

знищення
справ

03-15 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
04. ПРОРЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ 3 НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

04-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою здійснення проректором з наукової та 
інноваційної діяльності своїх повноважень. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 1-6 -7- 

б, 20-6

04-02

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у проректора з наукової та інноваційної 
діяльності, та довідки, звіти, інформації про їх виконання. 
(Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6
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04-03
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань, що належать до компетенції 
проректора з наукової та інноваційної діяльності. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

04-04 Річний (за навчальний рік) звіт про наукову діяльність в 
університеті. (Копія). Постійно. Ст. 558

04-05

Програма науково-дослідної роботи в університеті та 
річний (за навчальний рік) звіт про її виконання. 
Комплексний план організації наукового процесу на 
навчальний рік. (Копії).

5 р. 
Ст. 1264

04-06

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції проректора з наукової та інноваційної 
діяльності. (Копії).

Зр.
Ст.122

04-07 Оперативні аналітичні документи з питань компетенції 
проректора з наукової та інноваційної діяльності. 5 р.Ст.44-б

04-08 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

04-09 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

04-10 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
05. ПРОРЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ 3 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ

05-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою здійснення проректором з адміністративно- 
господарської роботи своїх повноважень. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 1-6 -7- 

б, 20-6

05-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у проректора з 
адміністративно-господарської роботи, та довідки, 
звіти, інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6

05-03
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з напрямів роботи, що належать до компетенції 
проректора з адміністративно-господарської роботи. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

05-04

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з напрямів 
діяльності, що належать до компетенції проректора з 
адміністративно-господарської роботи. (Копії).

Зр.
Ст.122

05-05
Документи (акти, доповідні записки, довідки, звіти, 
інформації, накази) з питань дотримання техніки 
безпеки в університеті.

5 р. Ст. 437

05-06

Документи (акти, доповідні записки, довідки, звіти, 
інформації) з питань матеріально-технічного 
забезпечення діяльності університету (придбання та 
витрачання господарського приладдя, канцелярських 
товарів, витратних матеріалів тощо).

1р.
Ст.1031

05-07

Документи (акти, графіки, доповідні записки, довідки, 
замовлення, звіти, зведення, інформації, кошториси) з 
питань проведення капітальних та поточних ремонтів 
приміщень університету.

5 р.
Ст.1597, 1611

05-08 Документи (плани, схеми, технічні характеристики, довідки, звіти) Зр.
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про стан комунальних та енергетичних мереж приміщень 
університету та проведення ремоншо-відновлювальних робіт на 
них, заміну і списання застаріла апараіури і обладнання.

Ст.1053

05-09 Паспорти будівель, споруд, обладнання. 5р. Ст.1038
05-10 Кошториси на проведення капітального ремонту. 5 р. Ст.1611
05-11 Протоколи засідань тендерного комітету. Постійно. Ст. 1227а

05-12

Документи (плани, схеми, технічні характеристики, довідки, 
звіти) про стан мереж електрозв'язку в приміщеннях 
університету та проведення ремонтно-відновлювальних робіт 
на них, заміну і списання застарілої апаратури і обладнання.

5 р.
Ст. 1113, 1116

05-13 Акти огляду і приймання об’єктів після капітального і 
поточного ремонтів. 5 р. Ст.1604 Після зак. 

ремонту

05-14 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

05-15 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

05-16 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
06. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОІ ОСВІТИ ТА ДОРАДНИЦТВА

06-01 Накази та розпорядження ректора по ШО. (Копії). 5 р. Ст. 16-а
06-02 Затверджені навчальні плани. Постійно, ст. 553
06-03 Протоколи засідань ректорату. (Копії). 5 р. Ст. 16-а

06-04 Документи про підвищення кваліфікації керівних кадрів 
та спеціалістів сільського господарства. 5р. Ст. 537

06-05 Протоколи засідань екзаменаційних комісій по захисту 
дипломних робіт студентів. 75 р. Ст.570

06-06 Книга реєстрації видачі дипломів студентам. 75 р. Ст. 531
06-07 Екзаменаційні та залікові відомості. 5 р. Ст. 567
06-08 Журнали реєстрації видачі відомостей. 5 р. Ст. 531
06-09 Списки студентів по курсам та спеціальностям. 10 р. Ст. 525-є
06-10 Особисті справи студентів. 75р. Ст. 494-а

06-11
Листування з Міністерством аграрної політики та 
продовольства України з питань підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького складу.

5 р. Ст. 537

06-12 Журнали обліку видачі залікових книжок. 5 р. Ст. 530-6

06-13 Журнали обліку видачі свідоцтв про підвищення 
кваліфікації (СПК). 10 р. Ст. 531-6

06-14 Звіти про роботу Голів ДЕК. Постійно, ст. 572
06-15 Протоколи засідань державних екзаменаційних комісій.(Копії). 75 р. Ст. 570
06-16 Дипломні роботи. 5 р. Ст. 569
06-17 Журнал реєстрації вихідної документації. 3 р. Ст. 122
06-18 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

06-19 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

06-20 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
РАДИ ІКОМІСП УНІВЕРСИТЕТУ
07. ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

07-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою діяльності Вченої ради. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6
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07-02

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у вченого секретаря, та довідки, 
звіти, інформації про їх виконання.

Постійно.
Ст.44

07-03 Накази ректора університету з питань організації 
роботи Вченої ради. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

07-04

Списки особового складу Вченої ради, методичної ради, 
кафедр, профспілкового комітету, студентської ради, 
ради сприяння діяльності університету та плани їх 
роботи на навчальний рік. (Копії).

5 р. Ст. 525-й

07-05
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції Вченої ради. (Копії).

Зр. Ст.122

07-06 Плани роботи Вченої ради та довідки, звіти, інформації 
про їх виконання. Постійно.Ст. 157-а

07-07 Протоколи засідань Вченої ради та документи до них. Постійно.Ст.561

07-08 Висновки, довідки, звіти, інформації та інші документи 
про виконання рішень Вченої ради. Постійно. Ст. 75-а

07-09
Документи (протоколи, атестаційні справи) з питань 
атестації науково-педагогічних кадрів, присвоєння 
вчених ступенів і звань.

Постійно.Ст.643

07-10 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

07-11 Описи справ. 3 р.Ст.137-61 'після зни
щення справ

07-12 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
08. ПРИИМАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

08-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою діяльності приймальної комісії. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

08-02
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань організації роботи приймальної 
комісії. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

08-03 Плани роботи приймальної комісії, її робочих органів та 
звіти, інформації, довідки про їх виконання. Зр. Ст.556

08-04 Протоколи засідань приймальної комісії та документи 
до них. 5р. Ст.546-аа

08-05 Відомості наслідків вступних випробувань (співбесід, 
екзаменів, тестування тощо). Зр. Ст.548

08-06
Статистичні зведення про хід та підсумки вступних 
випробувань, кількісний та якісний склад абітурієнтів, 
зарахованих в університет.

10 р. Ст.547

08-07 Екзаменаційні питання до співбесіди, тести. 1 р. Ст. 550
08-08 Журнали реєстрації прийому документів абітурієнтів. 75р. Ст. 527

08-09 Особові справи абітурієнтів, зарахованих на навчання. До зарахування, в 
заклад. Ст. 496і

'Після 
зарахуванняпер 

едаюгьсяу 
відділ кадрів

08-10 Особові справи абітурієнтів, які не були зараховані на 
навчання.

1р. ЕПК. 50р. 
Ст.496
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08-11 Акти про передачу особових справ зарахованих в 
університет абітурієнтів до відділу кадрів. 3 р. Ст. 45-6

08-12 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

08-13 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

08-14 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
ФАКУЛЬТЕТИ 09,10,11,12,13,14

09. АГРОНОМИ

09-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті агрономії. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

09-02

Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського 
національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

Зр. 
Ст. 28-61

'Після заміни 
новими

09-03 Положення про факультет агрономії. Постійно. Ст. 39

09-04

Навчальні плани факультету агрономії з напряму підготовки 1301 
"Агрономія" професійного спрямування 6.090101 "Агрономія" 
освітньо-кваліфікаційного рівня 'Бакалавр", спеціальності
7.130102 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Спеціаліст"; напряму підготовки "Агрономія" спеціальності
8.130102 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", 
напряму підготовки "Агрономія" спеціальності 8.130108 
"Селекція і генетика с. -  г. культур" освітньо-кваліфі каці йного 
рівня "Магістр" погоджені з Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України.

Постійно, Ст.552-а

09-05 Перспективні (на весь період навчання), річні (на навчальний рік) 
робочі навчальні плани факультету агрономії. Постійно, Ст.552-а

09-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету агрономії. 5 р. Ст. 555

09-07

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у працівників факультету, та довідки 
звіти, інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

09-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
факультету з питань організації навчального процесу на 
факультеті агрономії. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

09-09
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, звіти, 
інформації, повідомлення, телеграми) з питань організації 
навчального процесу на факультеті агрономії. (Копії).

Зр.
Ст.122

09-10 Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на факультеті агрономії. Постійно. Ст. 558-а

09-11

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, на факультеті агрономії та 
заходи і пропозиції організації навчального процесу 
щодо їх покращення.

Постійно. 
Ст. 559-а

09-12 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623
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09-13

Документи про організацію навчального процесу студентів 
факультету агрономії з першого по останній курс навчання, 
(копії перспективних (на весь період навчання), річних (на 
навчальний рік) робочих навчальних планів, наказів 
ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

09-14 Списки та особові картки студентів факультету 
агрономії. 5р. Ст. 630і

'Після
закінчення

універ-ситету

09-15

Документи про завершальний період навчального процесу 
студентів факультету агрономії (формування груп студентів 
за напрямами спеціалізацій, організації проходження 
перед дипломної практики, виконання дипломних робіт, 
підготовки до державної атестації). (Копії).

10р. Ст. 572

09-16

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів агрономії (список 
ДЕК, графік її роботи та розклад проведення державної 
атестації; зведена відомість про виконання студентами 
навчального плану; списки студентів, допущених до 
державної атестації тощо). (Копії).

10р. Ст. 572

09-17 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст. 6-а

09-18 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р. Ст. 555

09-19 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій. (Копії). 10р.Ст.572

09-20 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації. Ст. 47-6

09-21 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
09-22 Відомості про екзаменаційні сесії. 5р. Ст.575

09-23 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р. Ст. 576і
'Після

закінчення
універ-ситету

09-24 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
університету

09-25 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577

09-26 Копії наказів про призначення стипендії студентам. Доки не мине 
потреба Ст.іб-а

09-27 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст. 594

09-28 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст. 591

09-29 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

09-30 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

09-31 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
10. ФАКУЛЬТЕТ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ЕКОЛОГ]И ТА ЗАХИСТУ Р<зслин

10-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті плодоовочівництва, екології та захисту 
рослин. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.1-б- 

7-6, 20-6

10-02 Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського З р ' і Ст.28-61

'Після заміни 
новими
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національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

10-03 Положення про факультет плодоовочівництва, екології 
та захисту рослин. Постійно. Ст. 39

10-04

Навчальні плани факультету плодоовочівництва і екології 
та захисту рослин 6.090101 "Агрономія" професійного 
спрямування "Плодоовочівництво і виноградарство", 
6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування" освітньо- 
кваліфікаційного рівня "Бакалавр", спеціальностей 
7.09010104 "Плодоовочівництво і виноградарство", 
7.09010501"3ахисг рослин", освітньо-кваліфікаційного 
рівня "Спеціаліст"; 8.09010104 "Плодоовочівництво і 
виноградарство", 8.09010501 "Захист рослин", освітньо- 
кваліфікаційного рівня "Магістр", 8.09010107 "Технології 
закритого ґрунту" погоджені з Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.552-а

10-05
Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Постійно, Ст.552-а

10-06
Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

5 р. Ст. 555

10-07

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у працівників факультету, та довідки 
звіти, інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

10-08
Накази ректора, рішення Вчена і методична ради університету з 
питань організації навчального процесу на факультеті 
плодоовочівництва, екології тазахисіу рослин. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

10-09

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на факультеті 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин. (Копії).

Зр.
Ст.122

10-10
Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на факультеті плодоовочівництва, 
екології та захисту рослин.

Постійно. 
Ст. 558-а

10-11

Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної, 
методична роботи, на факультеті плодоовочівництва, екології та 
захисту рослин та заходи і пропозиції організації навчального 
процесу щодо їх покращення.

Постійно. 
Ст. 559-а

10-12 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623

10-13

Документи про організацію навчального процесу сіуденгів 
факультету плодоовочівництва, екології тазахисту рослин з 
першого по останній курс навчання, (копії перспективних (на весь 
період навчання), річних (на навчальний рік) робочих навчальних 
планів, наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

10-14 Списки та особові картки студентів факультету 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин. 5р. Ст. 630і

'Після
закінчення

універ-ситету
10-15 Документи про завершальний період навчального 10р. Ст. 572
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процесу студентів факультету плодоовочівництва, 
екології та захисту рослин (формування груп студентів 
за напрямами спеціалізацій, організації проходження 
переддипломної практики, виконання дипломних робіт, 
підготовки до державної атестації). (Копії).

10-16

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин (список 
ДЕК, графік її роботи та розклад проведення державної 
атестації; зведена відомість про виконання студентами 
навчального плану; списки студентів, допущених до 
державної атестації тощо). (Копії).

10р. Ст. 572

10-17 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст. 6-а

10-18 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р. Ст. 555

10-19 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій.(Копії). 10р. Ст. 572

10-20 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації. Ст.47-б

10-21 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
10-22 Відомості про екзаменаційні сесії. 5 р. Ст. 575

10-23 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р. Ст. 576і
'Після

закінчення
універ-ситету

10-24 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
універ-ситету

10-25 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577
10-26 Копії наказів про призначення стипендії студентам. 5 р.Ст.Іб-а

10-27 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст. 594

10-28 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст. 591

10-29 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

10-30 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

10-31 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
11. ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВС>ГО ГОСПОДАРСТВА

11-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті лісового і садово-паркового господарства. 
(Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 1-6 -7- 

б, 20-6

11-02

Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського 
національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

Зр. 
Ст. 28-6

'Після заміни 
новими

11-03 Положення про факультет лісового і садово-паркового 
господарства. Постійно. Ст. 39

11-04
Навчальні плани факультету лісового і садово- 
паркового господарства з напряму підготовки 6.090103 
"Лісове і садово-паркове господарство", 7.130402

Постійно, Ст.552-а
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"Садово-паркове господарство", 7.130401 "Лісове 
господарство" освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Спеціаліст"; 8.130402 "Садово-паркове господарство" 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" погоджені з 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11-05
Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани факультету 
лісового і садово-паркового господарства.

Постійно, Ст.552-а

11-06
Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету лісового і 
садово-паркового господарства.

5 р. Ст. 555

11-07

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у працівників 
факультету, та довідки звіти, інформації про їх 
виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

11-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу на 
факультеті лісового і садово-паркового господарства. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

11-09

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на факультеті лісового 
і садово-паркового господарства. (Копії).

Зр. 
Ст. 122

11-10
Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на факультеті лісового і садово- 
паркового господарства.

Постійно. 
Ст. 558-а

11-11

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, на факультеті лісового і 
садово-паркового господарства та заходи і пропозиції 
організації навчального процесу щодо їх покращення.

Постійно. 
Ст. 559-а

11-12 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623

11-13

Документи про організацію навчального процесу 
студентів факультету лісового і садово-паркового 
господарства з першого по останній курс навчання, 
(копії перспективних (на весь період навчання), річних 
(на навчальний рік) робочих навчальних планів, наказів 
ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

11-14 Списки та особові картки студентів факультету лісового 
і садово-паркового господарства. 5р. Ст. 630і

'Після
закінчення

університету

11-15

Документи про завершальний період навчального 
процесу студентів факультету лісового і садово- 
паркового господарства (формування груп студентів за 
напрямами спеціалізацій, організації проходження 
переддипломної практики, виконання дипломних робіт, 
підготовки до державної атестації). (Копії).

10р. Ст. 572

11-16

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету 
лісового і садово-паркового господарства (список ДЕК, 
графік її роботи та розклад проведення державної

10р. Ст. 572
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атестації; зведена відомість про виконання студентами 
навчального плану; списки студентів, допущених до 
державної атестації тощо). (Копії).

11-17 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст. 6-а

11-18 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р.Ст. 555

11-19 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій. (Копії). 10р. Ст. 572

11-20 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації Ст. 47-6

11-21 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
11-22 Відомості про екзаменаційні сесії. 5р. Ст. 575

11-23 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р. Ст. 576і
'Після

закінчення
університету

11-24 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
університету

11-25 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577

11-26 Копії наказів про призначення стипендії студентам. Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

11-27 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст. 594

11-28 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст. 591

11-29 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

11-30 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

11-31 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
12. ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕЕ[ТУ

12-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті менеджменту. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

12-02

Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського 
національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

З р ' і Ст. 28-6
'Після заміни 

новими

12-03 Положення про факультет менеджменту. Постійно. Ст. 39

12-04

Навчальні плани факультету менеджменту з напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент" професійних 
спрямувань "Менеджмент організацій" та "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" освітньо- 
кваліфікаційного рівня "Бакалавр"; спеціальності 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»; 
спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр»; 7.03060104 «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»; 8.03060104 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-

Постійно, Ст. 552-а
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кваліфікаційного рівня «Магістр», погоджені НМК з 
менеджменту і адміністрування, Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти, Департаментом вищої освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

12-05
Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани факультету 
менеджменту.

Постійно, Ст. 552-а

12-06
Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету 
менеджменту.

5 р. Ст. 555

12-07

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у працівників факультету, та довідки 
звіти, інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

'Повер
таються за 

місцем 
реєстрації 
після вик.

12-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на факультеті менеджменту. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

12-09

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на факультеті 
менеджменту. (Копії).

Зр. 
Ст. 122

12-10 Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на факультеті менеджменту.

Постійно. 
Ст. 558-а

12-11

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, на факультеті 
менеджменту та заходи і пропозиції організації 
навчального процесу щодо їх покращення.

Постійно. 
Ст. 559-а

12-12 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623

12-13

Документи про організацію навчального процесу студентів 
факультету менеджменту з першого по останній курс 
навчання, (копії перспективних (на весь період навчання), 
річних (на навчальний рік) робочих навчальних планів, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

12-14 Списки та особові картки студентів факультету 
менеджменту. 5р. Ст. 630і

'Після
закінчення

універ-ситету

12-15

Документи про завершальний період навчального процесу 
студентів факультету менеджменту (формування груп 
студентів за напрямами спеціалізацій, організації 
проходження перед дипломної практики, виконання 
дипломних робіт, підготовки до державної атестації). (Копії).

10р. Ст. 572

12-16

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету 
менеджменту (список ДЕК, графік її роботи та розклад 
проведення державної атестації; зведена відомість про 
виконання студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

10р. Ст. 572

12-17 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст.б-а

12-18 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р. Ст. 555
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12-19 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій. (Копії). 10р. Ст. 572

12-20 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації. Ст.47-б

12-21 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
12-22 Відомості про екзаменаційні сесії. 5р. Ст.575

12-23 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р. Ст. 576і
'Після

закінчення
універ-ситету

12-24 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
універ-ситету

12-25 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577

12-26 Копії наказів про призначення стипендії студентам. Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

12-27 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст. 594

12-28 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст. 591

12-29 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

12-30 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

12-31 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
13. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

13-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті економіки і підприємництва. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

13-02

Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського 
національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

Зр . 
Ст. 28-61

'Після заміни 
новими

13-03 Положення про факультет економіки і підприємництва. Постійно. Ст. 39

13-04

Навчальні плани факультету економіки і підприємництва 
з напряму підготовки 050 "Економіка і підприємництво" 
професійного спрямування 6.050100 "Облік і аудит", 
"Економіка підприємництва", "Фінанси", "Маркетинг", 
"Оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Бакалавр", спеціальності 7.050106 "Облік і аудит", 
7.050104 "Фінанси", 7.050107 "Економіка 
підприємництва", 7.050108 "Маркетинг", освітньо- 
кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"; напряму підготовки 
"Економіка і підприємництво" спеціальності 8.050106 
"Облік і аудит", 8.050107 "Економіка підприємництва", 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", погоджені з 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст. 552-а

13-05
Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани факультету 
економіки і підприємництва.

Постійно, Ст. 552-а

13-06
Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету економіки і 
підприємництва.

5 р. Ст. 555



18

1 2 3 4

13-07

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у працівників факультету, та довідки 
звіти, інформації про їх виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

С т .І-б -7 -б 1

Повер
таються за 

місцем 
реєстрації 
після вик.

13-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на факультеті економіки і підприємництва. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

13-09

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на факультеті 
економіки та підприємництва. (Копії).

Зр. 
Ст. 122

13-10
Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на факультеті економіки та 
підприємництва.

Постійно. 
Ст. 558-а

13-11 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623

13-12

Документи про організацію навчального процесу 
студентів факультету економіки і підприємництва з 
першого по останній курс навчання, (копії 
перспективних (на весь період навчання), річних (на 
навчальний рік) робочих навчальних планів, наказів 
ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

13-13 Списки та особові картки студентів факультету 
економіки і підприємництва. 5р. Ст. 630і

'Після
закінчення

універ-ситету

13-14

Документи про завершальний період навчального процесу 
студентів факультету економіки і підприємництва 
(формування груп студентів за напрямами спеціалізацій, 
організації проходження перед дипломної практики, 
виконання дипломних робіт, підготовки до державної 
атестації). (Копії).

10р. Ст. 572

13-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету економіки і 
підприємництва (список ДЕК, графік її роботи та розклад 
проведення державної атестації; зведена відомість про 
виконання студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

10р. Ст. 572

13-16

Протоколи засідань державної екзаменаційної комісії з 
приймання державних екзаменів, захисту дипломних 
робіт та про присвоєння кваліфікації студентам- 
випускникам факультету економіки і підприємництва.

75 р. 
Ст. 570

13-17 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст. 6-а

13-18 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р. Ст.555

13-19 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій. (Копії). 10р. Ст. 572

13-20 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації. Ст.47-б

13-21 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
13-22 Відомості про екзаменаційні сесії. 5р. Ст. 575

13-23 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р.Ст.5761
'Після

закінчення
універ-ситету
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13-24 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
універ-ситету

13-25 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577

13-26 Копії наказів про призначення стипендії студентам. Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

13-27 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст.594

13-28 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст.591

13-29 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

13-30 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

13-31 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
14. ШЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ

14-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
інженерно-технологічному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

14-02

Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право Уманського 
національного університету садівництва на 
провадження освітньої діяльності.

Зр.
Ст.28-61

'Після заміни 
новими

14-03 Положення про інженерно-технологічний факультет. Постійно. Ст. 39

14-04

Навчальні плани інженерно-технологічного факультету з 
напряму підготовки 0517 "Харчові технології та інженерія", 
професійного спрямування 6.051701 "Харчові технології та 
інженерія", 6.100202 "Процеси, машини та обладнання АПВ" 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", спеціальності 
7.051707 "Технологія зберігання, консервування та переробки 
плодів і овочів", 7.051701 "Технологія зберігання і переробки 
зерна" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"; 
спеціальності 8.051701 " Технологія зберігання, 
консервування та переробки плодів і овочів" освітньо- 
кваліфікаційного рівня "Магістр", погоджені з Мністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно. Ст.552-а

14-05
Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани інженерно- 
технологічного факультету.

Постійно. Ст.552-а

14-06
Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів інженерно- 
технологічного факультету.

5 р. Ст. 555

14-07

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у працівників 
факультету, та довідки звіти, інформації про їх 
виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

С т .І-б -7 -б 1

П овер
таються за 

місцем 
реєстрації 
після вик.

14-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на інженерно-технологічного факультету. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а
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14-09
Річний (за навчальний рік) звіт про організацію 
навчального процесу на інженерно-технологічному 
факультеті та додатки до нього.

Постійно. 
Ст. 558-а

14-10

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, на інженерно- 
технологічному факультеті та заходи і пропозиції 
організації навчального процесу щодо їх покращення.

Постійно. 
Ст. 559-а

14-11 Робочі навчальні програми. Постійно. Ст.623

14-12

Документи про організацію навчального процесу 
студентів інженерно-технологічного факультету з 
першого по останній курс навчання, (копії 
перспективних (на весь період навчання), річних (на 
навчальний рік) робочих навчальних планів, наказів 
ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст.630

14-13 Списки та особові картки студентів інженерно- 
технологічного факультету. 5р. Ст.6301 1 Після зак. 

універ-ситету

14-14

Документи про завершальний період навчального 
процесу студентів інженерно-технологічного 
факультету (формування груп студентів за напрямами 
спеціалізацій, організації проходження переддипломної 
практики, виконання дипломних робіт, підготовки до 
державної атестації). (Копії).

10р. Ст. 572

14-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів інженерно- 
технологічного факультету (список ДЕК, зведена 
відомість про виконання студентами навчального 
плану; списки студентів, допущених до державної 
атестації тощо). (Копії).

10р. Ст. 572

14-16 Розпорядження декана факультету. Постійно. Ст.б-а

14-17 Протоколи засідань ради факультету, документи до них 
(план, довідки). 5р.Ст. 555

14-18 Звіти голів Державних екзаменаційних комісій. (Копії). 10р.Ст.572

14-19 Копії ліцензій на підготовку фахівців. До ліквідації 
організації. Ст.47-б

14-20 Навчальні плани факультету зі спеціальностей. Постійно. Ст. 552-а
14-21 Відомості про екзаменаційні сесії. 5р. Ст.575

14-22 Заліково-екзаменаційні відомості і листки. 5 р.Ст.5761
1 Після закінче 
ння університе

ту

14-23 Особові зведені відомості успішності. 25р. Ст. 577і
'Після

закінчення
універ-ситету

14-24 Зведені відомості успішності академічних груп. 5р. Ст. 577
14-25 Копії наказів про призначення стипендії студентам. 5 р.Ст.Іб-а

14-26 Плани проведення практик студентів. Копії наказів про 
відрядження на практику. 1 р. Ст. 594

14-27 Журнал перевірки деканатом відвідування занять 
студентами. 1 р. Ст.591

14-28 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

14-29 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

14-30 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
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ДЕКАНАТИ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 09з,10з,11з,12з,13з,14з

09з. ДЕКАНАТ АГРОНОМІЇ

09з-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
заочній формі навчання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

09з-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право на провадження 
освітньої діяльності. (Копії).

Зр.
Ст.28-61

'Після заміни 
новими

09з-03 Положення про факультет агрономії. Постійно. Ст. 39

09з-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.552-а

09з-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани, річні (на 
навчальний рік) плани-графіки навчального процесу 
відділення підготовки спеціалістів і відділення 
перепідготовки спеціалістів заочної форми навчання.

Постійно, Ст.552-а

09з-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету. 5 р. Ст. 555

09з-07
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

09з-08

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на заочній формі 
навчання.. (Копії).

Зр. 
Ст. 122

09з-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на відділенні заочної форми навчання та заходи 
і пропозиції щодо їх покращення.

Постійно. Ст.559-а

09з-10

Документи про організацію навчального процесу 
студентів факультету з першого по останній курс 
навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

09з-П Списки та особові картки студентів заочної форми 
навчання. 5р. Ст. 630і 1 Після зак. 

університету

09з-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочної форми навчання..

Постійно 302

09з-13 Заліково-екзаменаційні відомості студентів заочної 
форми навчання.

5 р. 
Ст.5761

1 Після зак. 
університету

09з-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, 
стан успішності, якість знань та академічну 
заборгованість студентів заочної форми навчання.

10 р. Ст.5771 1 Після зак. 
університету

09з-15 Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету (список

10р. 
Ст. 572
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ДЕК, графік її роботи та розклад проведення державної 
атестації; зведена відомість про виконання студентами 
навчального плану; списки студентів, допущених до 
державної атестації тощо). (Копії).

09з-16
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників заочної 
форми навчання. (Копія).

10р. 
Ст. 572

09з-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

09з-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам заочної форми 
навчання.

Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

09з-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
факультету. 5 р. Ст.530-61 1 Після зак. 

журналу

09з-20 Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам заочної форми навчання. 3 р. Ст.5351 1 Після зак. 

журналу

09з-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

09з-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

09з-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
Юз. ДЕКАНАТ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ЕКОЛОГП ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН

Юз-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
заочній формі навчання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

10з-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право на провадження 
освітньої діяльності. (Копії).

Зр. 
Ст. 28-61

'Після заміни 
новими

Юз-03 Положення про факультет плодоовочівництва, екології 
та захисту рослин Постійно. Ст. 39

10з-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.552-а

10з-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани, річні (на 
навчальний рік) плани-графіки навчального процесу 
відділення підготовки спеціалістів і відділення 
перепідготовки спеціалістів заочної форми навчання.

Постійно, Ст.552-а

Юз-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету. 5 р. Ст. 555

10з-07
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

10з-08
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, звіти, 
інформації, повідомлення, телеграми) з питань організації 
навчального процесу на факультеті. (Копії).

Зр.
Ст.122

10з-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на відділенні заочного факультету та заходи і 
пропозиції щодо їх покрашення.

Постійно. Ст.559-а



23

1 2 3 4

Юз-10

Документи про організацію навчального процесу 
студентів факультету з першого по останній курс 
навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст.630

Юз-11
Списки та особові картки студентів заочного 
факультету. 5р. Ст. 630і 1 Після зак. 

університету

10з-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочного факультету.

Постійно 302

Юз-13
Заліково-екзаменаційні відомості студентів заочного 
факультету.

5 р. 
Ст. 576і

1 Після зак. 
університету

10з-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, 
стан успішності, якість знань та академічну 
заборгованість студентів заочного факультету.

10 р. Ст. 577і 1 Після зак. 
університету

10з-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів заочного факультету 
(список ДЕК, графік її роботи та розклад проведення 
державної атестації; зведена відомість про виконання 
студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

Постійно. 
Ст. 572

Юз-16
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників заочної 
форми навчання. (Копія).

10р. 
Ст. 572

10з-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

10з-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам заочного 
факультету.

Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

10з-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
заочного факультету. 5 р. Ст.530-61 1 Після зак. 

журналу

10з-20 Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам заочного факультету. 3 р. Ст.5351 1 Після зак. 

журналу

10з-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

10з-22 Описи справ. З р .1 Ст. 137-6 'після зни
щення справ

10з-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

11з. ДЕКАНАТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1 Із-ОІ

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
заочному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

1ІЗ-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право на провадження 
освітньої діяльності. (Копії).

Зр. 
Ст. 28-61

'Після заміни 
новими
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1ІЗ-03 Положення про факультет лісового і садово-паркового 
господарства Постійно. Ст. 39

Пз-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.584-а

Пз-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани, річні (на 
навчальний рік) плани-графіки навчального процесу 
відділення підготовки спеціалістів і відділення 
перепідготовки спеціалістів заочної форми навчання.

Постійно, Ст.552-а

1ІЗ-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів факультету. 5 р. Ст. 555

Пз-07
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на заочному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

Пз-08

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на заочному 
факультеті. (Копії).

Зр.
Ст.122

Пз-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на відділенні заочного факультету та заходи і 
пропозиції щодо їх покрашення.

Постійно. Ст.559-а

Пз-10

Документи про організацію навчального процесу 
студентів заочного факультету з першого по останній 
курс навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

1ІЗ-11
Списки та особові картки студентів заочного 
факультету. 5р. Ст. 630і 1 Після зак. 

універ-ситету

Пз-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочного факультету.

Постійно 302

Пз-13 Заліково-екзаменаційні відомості студентів заочного 
факультету. 5 р. Ст. 576і 1 Після зак. 

університету

Пз-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, 
стан успішності, якість знань та академічну 
заборгованість студентів заочного факультету.

10 р. Ст. 577і 1 Після зак. 
універ-ситету

Пз-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів заочного факультету 
(список ДЕК, графік її роботи та розклад проведення 
державної атестації; зведена відомість про виконання 
студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

10р. Ст.572

1ІЗ-16
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників відділення 
заочного факультету. (Копія).

Постійно. Ст.572

Пз-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу
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1ІЗ-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам заочного 
факультету.

Зр. Ст.1221 'Після зак. 
журналу

Пз-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
заочного факультету. 5 р. Ст.530-61 'Після зак. 

журналу

Пз-20 Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам заочного факультету. 5 р. Ст.5351 'Після зак. 

журналу

Пз-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно. Ст. 130

Пз-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

Пз-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
12з. ДЕКАНАТ МЕНЕДЖМЕН1ГУ

12з-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації навчального процесу на 
заочному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6,20-6

12з-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право на провадження 
освітньої діяльності. (Копії).

3 р. Ст.28-61 'Після зам. 
новими

12з-03 Положення про факультет менеджменту Постійно. Ст. 39

12з-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.584-а

12з-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани, річні (на 
навчальний рік) плани-графіки навчального процесу 
відділення підготовки спеціалістів і відділення 
перепідготовки спеціалістів заочного факультету.

Постійно, Ст.552-а

123-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів заочного факультету. 5 р. Ст. 555

12з-07
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на заочному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

12з-08

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації навчального процесу на заочному 
факультеті. (Копії).

Зр.
Ст.122

12з-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на відділенні заочного факультету та заходи і 
пропозиції щодо їх покрашення.

Постійно. Ст.559-а

12з-10

Документи про організацію навчального процесу 
студентів заочного факультету з першого по останній 
курс навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

12з-П Списки та особові картки студентів заочного 
факультету. 5р. Ст. 630



26

1 2 3 4

12з-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочного факультету.

Постійно. 
Ст. 302

12з-13 Заліково-екзаменаційні відомості студентів заочного 
факультету.

5 р. 
Ст. 576і

1 Після зак. 
універ-ситету

12з-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, 
стан успішності, якість знань та академічну 
заборгованість студентів заочного факультету.

10 р. Ст.5771 1 Після зак. 
універ-ситету

12з-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів заочного факультету 
(список ДЕК, графік її роботи та розклад проведення 
державної атестації; зведена відомість про виконання 
студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

10р. 
Ст. 572

12з-16
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників відділення 
заочного факультету. (Копія).

Постійно. 
Ст. 572

12з-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

12з-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам заочного 
факультету.

Зр. Ст.1221 1 Після зак. 
журналу

12з-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
заочного факультету. 5 р. Ст.530-61 1 Після зак. 

журналу

12з-20 Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам заочного факультету. 5 р. Ст.5351 1 Після зак. 

журналу

12з-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

12з-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

12з-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

ІЗз. ДЕКАНАТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ІЗз-ОІ

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та інструктивно- 
методичні документи, що є нормативно-правовою базою 
організації навчального процесу назаочній формі навчання. 
(Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -7-6, 20-6

13з-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та споріу України, 
що засвідчують право на провадження освітньої діяльності. 
(Копії).

Зр. 
Ст. 28-61

'Після заміни 
новими

ІЗз-ОЗ Положення про факультет економіки і підприємництва Постійно. Ст. 39

13з-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.584-а

13з-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на навчальний рік) 
робочі навчальні плани, річні (на навчальний рік) плани-графіки 
навчального процесу відділення підготовки спеціалістів і 
відділення перепідготовки спеціалістів заочна форми навчання.

Постійно, Ст.552-а

ІЗз-Об Розрахунку обгрунтування та інші документи, пов'язані з 
розробкою навчальних планів заочного факультету. 5 р. Ст. 555
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13з-07
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на заочному факультеті. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

13з-08
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, звіти, 
інформації, повідомлення, телеграми) з питань організації 
навчального процесу на заочній формі навчання. (Копії).

Зр.
Ст.122

13з-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на відділенні заочної форми навчання та заходи 
і пропозиції щодо їх покрашення.

Постійно. Ст.559-а

ІЗз-ІО

Документи про організацію навчального процесу 
студентів заочного факультету з першого по останній 
курс навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

ІЗз-І1 Списки та особові картки студентів заочної форми 
навчання. 5р. Ст. 630і 'Після зак. 

університету

13з-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочної форми навчання

Постійно.
Ст.302

ІЗз-ІЗ Заліково-екзаменаційні відомості студентів заочної 
форми навчання. 5 р. Ст.5761 'Після зак. 

університету

13з-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, 
стан успішності, якість знань та академічну 
заборгованість студентів заочної форми навчання.

10 р. Ст.5771 'Після зак. 
університету

13з-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів заочної форми 
навчання (список ДЕК, графік її роботи та розклад 
проведення державної атестації; зведена відомість про 
виконання студентами навчального плану; списки 
студентів, допущених до державної атестації тощо). (Копії).

Постійно. 
Ст. 572

ІЗз-Іб
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників відділення 
заочної форми навчання. (Копія).

Постійно. 
Ст. 572

13з-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 'Після зак. 
журналу

13з-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам заочної форми 
навчання.

Зр. Ст.1221 'Після зак. 
журналу

13з-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
заочної форми навчання 5 р. Ст.530-61 'Після зак. 

журналу

13з-20 Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам заочної форми навчання 5 р. Ст.5351 'Після зак. 

журналу

13з-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

13з-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

13з-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
14з. ДЕКАНАТ ШЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

14з-01 Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно-

Доки не мине 
потреба.
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правовою базою організації навчального процесу на 
факультеті харчових технологій та інженерії (заочна 
форма навчання). (Копії).

Ст.1-б -7-6, 20-6

14з-02
Документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, що засвідчують право на провадження 
освітньої діяльності. (Копії).

З р - і Ст.28-61
'Після заміни 

новими

14з-03 Положення про інженерно-технологічний факультет Постійно. Ст. 39

14з-04
Навчальні плани за напрямами підготовки та освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, погоджені з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно, Ст.584-а

14з-05

Перспективні (на весь період навчання), річні (на 
навчальний рік) робочі навчальні плани, річні (на 
навчальний рік) плани-графіки навчального процесу 
відділення підготовки спеціалістів і відділення 
перепідготовки спеціалістів заочної форми навчання.

Постійно, Ст.552-а

14з-06 Розрахунки, обґрунтування та інші документи, пов'язані 
з розробкою навчальних планів заочного факультету. 5 р. Ст. 555

14з-07

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у працівників 
факультету, та довідки, звіти, інформації про їх 
виконання. (Копії).

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б, 7-6

14з-08
Накази ректора, рішення Вченої і методичної ради 
університету з питань організації навчального процесу 
на заочному факультеті.(Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 16-а

14з-09

Довідки, доповідні записки про стан навчально- 
виховної, методичної роботи, організації навчального 
процесу на заочному факультеті та заходи і пропозиції 
щодо їх покрашення.

Постійно. Ст.559-а

14з-10

Документи про організацію навчального процесу 
студентівзаочного факультету з першого по останній 
курс навчання. (Копії перспективних (на весь період 
навчання) робочих навчальних планів, річних (на 
навчальні роки) планів-графіків навчального процесу, 
наказів ректора про проведення сесій, розклади сесій).

5р. Ст. 630

14з-П Списки та особові картки студентів інженерно- 
технологічного факультету (заочна форма навчання). 5р. Ст. 630і 1 Після зак. 

універ-ситету

14з-12
Квартальні та річні (на початок і кінець навчального 
року -  ф. 3-НК, 4-НК) статистичні звіти про чисельний 
склад та рух студентів заочного факультету.

Постійно. 
Ст. 302

14з-13 Заліково-екзаменаційні відомості студентів факультету 
(заочна форма навчання). 5 р. Ст. 576і 1 Після зак. 

універ-ситету

14з-14
Зведені відомості про виконання навчальних планів, стан 
успішності, якість знань та академічну заборгованість 
студентів факультету (заочна форма навчання).

10 р. Ст. 577і 1 Після зак. 
універ-ситету

14з-15

Документи про підготовку до проведення державної 
атестації студентів випускних курсів факультету (заочна 
форма навчання), (список ДЕК, графік її роботи та розклад 
проведення державної атестації; зведена відомість про 
виконання студентами навчального плану; списки студентів, 
допущених до державної атестації тощо). (Копії).

10р. 
Ст. 572
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14з-16
Звіт державної екзаменаційної комісії про підсумки 
державної атестації студентів-випускників факультету 
(заочна форма навчання). (Копія).

Постійно. 
Ст. 572

14з-17 Журнал реєстрації вхідних документів. Зр. Ст.1221 'Після зак. 
журналу

14з-18
Журнал реєстрації вихідних документів, реєстри про 
надсилання кореспонденції студентам факультету 
(заочна форма навчання).

Зр. Ст.1221 'Після зак. 
журналу

14з-19 Журнал обліку видачі академічних довідок студентам 
факультету (заочна форма навчання). 5 р. Ст.530-61 'Після зак. 

журналу

14з-20
Журнал обліку видачі довідок про навчання в 
університеті студентам факультету (заочна форма 
навчання).

5 р. Ст.5351 'Після зак. 
журналу

14з-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

14з-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

14з-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
ВІДДІЛИ, ЧАСТИНИ, СЕКТОРИ ТА ІНШІ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ

15. НАВЧАЛЬНО-МЕ ТОДИЧНИИ ВІДДІЛ

15-01

Нормативно-правові документи Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України (накази, постанови, 
розпорядження, листи), що є базою організації 
навчального процесу.

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6, 20-6

15-02 Нормативні документи Уманського НУС з питань 
організації навчального процесу.

Доки не мине 
потреба. 

Ст. 1-6-7-6
15-03 Положення про навчально- методичний відділ Постійно. Ст. 39

15-04
Накази ректора, рішення вченої ради та методичної 
ради університету з питань організації навчального 
процесу.

Постійно. Стіб-а

15-05 Вихідні документи (листи, звіти, інформація, 
повідомлення). 3 р. Ст. 122

15-06
Список особового складу науково-методичної ради. 
Положення про науково-методичну раду науково- 
педагогічних працівників Уманського НУС.

5 р. Ст. 44-6

15-07 Плани видання навчальної літератури. 3 р. Ст. 854

15-08

Типові програми навчальних дисциплін, вивчення яких 
передбачене навчальними планами. Навчально- 
методичні посібники та рекомендації з навчальних 
дисциплін, отримані з Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України.

Постійно. 
Ст. 553

15-09 Робочі програми, розроблені викладачами університету. 5 р. Ст. 562

15-10 Списки виданих НІШ  університету підручників, 
навчальних посібників, монографій. 5р. Ст.562

15-11
Нормативно-правові документи Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, що є нормативно- 
правовою базою організації практики студентів.

Доки не мине 
потреба. 

Ст. 1-6-7-6
15-12 Річний звіт ректора про роботу університету. Постійно. Ст.296
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15-13 Статистичний звіт університету 2-3 НК. Постійно. Ст.302

15-14 Звіти про роботу ДЕК (копії, оригінал зберігається в 
архіві). Постійно Ст. 572

15-15 Документи по призначенню іменних стипендій. Зр. Ст. 600

15-16 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження 
НІШ. 5р. Ст.630

15-17 Журнал реєстрації заявок на погодинну оплату. 1р. Ст.630
15-18 Журнал реєстрації вихідної документації. Зр. Ст. 122
15-19 Плани-графіки навчального процесу. Постійно. Ст. 552-6
15-20 Розклад занять. 1р. Ст.586
15-21 План підвищення кваліфікації НІШ. 5р. Ст. 537, 540
15-22 Статистичний звіт про рух контингенту студентів. Постійно. Ст.302

15-23 Копії ліцензій, сертифікатів, довідок. До заміни новими. 
Ст. 542

15-24 1 рафік відпусток НІШ. 1 р. Ст.515
15-25 План роботи навчального відділу. Зр. Ст. 556
15-26 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

15-27 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

15-28 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
16. Ю Р И Д И Ч Н И М  ВІДДІЛ

16-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та інструктивно- 
методичні документи, що є нормативно-правовою базою 
планово-економічна діяльності університету та організації 
роботи юридичного відділу. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6,20-6

16-02 Положення про юридичний відділ. Пост., ст. 39
16-03 Посадові інструкції працівників юридичного відділу. Пост., ст. 42 а

16-04 Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та 
рекомендації, видані управлінням. Пост., ст. 18 а

16-05
Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та 
рекомендації органів юстиції та інших державних 
органів.

До заміни новими, 
ст. 18 6

16-06

Документи(свідоцтва, акти, договори) на право 
власності на землю, споруди, майно; на право 
володіння, користування, розпорядження майном; на 
право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, 
товарних знаків, знаків обслуговування.

Постійно. 
Ст. 87

16-07

Документи(посганови, рішення, приписи, акти, 
висновки, запити, довідки, листи) з питань дотримання 
норм законодавства, вирішення конфліктів, спорів, та 
інших правових питань.

5р ЕПК Ст.88

16-08

Копії документів(позовні заяви, акти, доручення, 
апеляційні скарги, довідки, доповідні записки, 
характеристики тощо), що подаються до судових 
органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов.

Зр. Ст. 89і
'Після

прийняття
рішення

16-09 Протоколи загальних зборів юридичного відділу. 1 р. Ст. 15
16-10 Звіти юридичного відділу. Постійно. Ст. 302-а

16-11 Постанови, висновки у справах про адміністративні 
стягнення. Зр. Ст. 90
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16-12 Договори про надання юридичної допомоги 
організаціям. Зр. Ст. 91і

'Після 
закінчення 
строку дії 
договору

16-13
Документи (огляди, довідки, доповідні записки, 
відомості, листи) про організацію та стан правової 
роботи.

5р. ЕПК Ст. 92

16-14 Документи(висновки, довідки, листи) з проведення 
правової експертизи. 5р. ЕПК Ст. 93

16-15 Листування про встановлення права власності 
юридичних та фізичних осіб. 5р. ЕПК Ст. 95

16-16 Листування з правових питань, у тому числі про 
роз’яснення законодавства. Зр. Ст. 96

16-17 Листування про складання договорів та угод, форми 
договорів. Зр. Ст. 98

16-18 Листування претензійне про постачання, підряди та 
послуги. Зр. Ст. 99і 'З експорту та 

імпорту -  10р.

16-19 Листування про виконання вироків, рішень, ухвал 
судових органів. Зр. Ст. 100і

'У частині 
виконання 

фінансови-ми 
органами 
відшкоду

вання збитків 
або виплати 

компенсації за 
конфіско-ване 
майно -пост.

16-20 Листування про адміністративні стягнення. 1р. Ст. 101

16-21
Кодифікаційні картотеки і покажчики(електронні бази 
даних) законодавчих актів та інших нормативних актів 
(наказів, інструкцій, правил).

До ліквідації 
організації ст. 104

16-22 Журнали(книги) обліку претензій та позовів. Зр. Ст. 107
16-23 Книги записів юридичних консультацій. Зр. Ст. 108
16-24 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

16-25 Описи справ. 3 р.Ст.137-61 'після зни
щення справ

16-26 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

17. ІШАНОВО-ЕКОНОМЧНИЙИЙ ВІДДІЛ

17-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою планово-економічної діяльності 
університету та організації роботи планово- 
економічного відділу. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6,20-6

17-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні в планово- 
економічному відділі, та довідки, звіти, інформації про 
їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

17-03 Положення про планово-економічний відділ. Постійно. Ст. 39

17-04 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з планово-економічних питань. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а



32

1 2 3 4

17-05 Калькуляції платних послуг, які надаються 
університетом.

5 р.
Ст. 161-а,296-а

17-06 Бюджетні пропозиції. 5 р. Ст.180

17-07 Тимчасові і постійні кошториси по загальному і 
спеціальному фондах. Постійно. Ст.193

17-08
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції планово-економічного відділу. (Копії).

Зр.
Ст.122

17-09
Річний (на календарний рік) та поточні плани роботи 
планово-економічного відділу і довідки про їх 
виконання.

5 р. Ст.555

17-10 Штатний розпис університету і документи про внесення 
змін до нього. (Копія). Постійно. Ст. 37-а

17-11 Річний план організації та фонд оплати праці 
університету і річний звіт про його виконання.

Постійно, 
Ст. 161, 296-а

17-12 Річний план надання платних послуг і річний звіт про 
його виконання.

Постійно, 
Ст. 161, 296-а

17-13 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

17-14 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

17-15 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

18. БУХГАЛТЕРІЯ

18-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою планово-фінансової діяльності 
університету, ведення бухгалтерського обліку та 
організації роботи бухгалтерії. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6,20-6

18-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні в бухгалтерії та 
довідки, звіти, інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

Пов. за місцем 
реєстрації 
після вик.

18-03 Положення про бухгалтерську службу. Постійно. Ст. 39

18-04 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з фінансово-господарських питань. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

18-05
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції бухгалтерії. (Копії).

Зр. Ст.122

18-06 Журнал реєстрації виданих довідок про нарахування 
стипендій (студенти, аспіранти). Зр. Ст.351

18-07 Журнал реєстрації виданих довідок про нарахування 
зарплати співробітникам. Зр. Ст.351

18-08 Журнал реєстрації виданих довідок по оплаті за 
комунальні послуги. Зр. Ст.351

18-09 Журнал реєстрації виданих довідок в пенсійний фонд. Зр. Ст.351

18-10 Річний (на календарний рік) та поточні плани роботи 
бухгалтерії і довідки про їх виконання. 5 р. Ст.555

18-11 Накази ректора університету по особовому складу 
науково-педагогічних працівників. (Копії). 75р. Ст.16-6
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18-12
Накази ректора університету по особовому складу 
кадрів адміністративно-управлінського персоналу. 
(Копії).

75р. Ст.16-6

18-13
Накази ректора університету по особовому складу 
кадрів господарсько-обслуговуючого персоналу. 
(Копії).

75р. Ст.16-6

18-14 Накази ректора університету по особовому складу 
студентів і аспірантів. (Копії). 75р. Ст.16-6

18-15 Г оловна книга. Зр. Ст.3511 Після заверш. 
ревізії

18-16 Журнали реєстрації рахунків, касових ордерів, 
накладних, платіжних відомостей, довіреностей тощо.

Зр.
Ст.3511

'Після заверш. 
ревізії

18-17 Касова книга. Зр.
Ст.3521

'Після заверш. 
ревізії

18-18 Книга обліку основних засобів. Зр.
Ст.3521

'Після заверш. 
ревізії

18-19 Книга реєстрації відомостей на видачу заробітної плати. З р ' і Ст.3521
'Після заверш. 

ревізії

18-20 Книга кількісно-підсумкового обліку матеріальних 
цінностей. З р ' і Ст.3521

'Після заверш. 
ревізії

18-21 Розрахунково-платіжні відомості. 5р. Ст.317
18-22 Обігові відомості. 3 р. Ст.352
18-23 Накопичувальні відомості. 3 р. Ст. 329

18-24 Довіреності на одержання грошових сум і товарно- 
матеріальних цінностей. Зр. Ст.319

18-25 Гарантійні листи. 3 р.Ст.339

18-26

Відомості на виплату заробітної плати науково- 
педагогічним, адміністративно-управлінським 
працівникам та господарсько-обслуговуючому 
персоналу університету.

Зр. Ст. 318

18-27 Договори, угоди (трудові, господарські тощо). 3 р.Ст.ЗЗО

18-28 Реєстри договорів, угод. 3 р.Ст.3371 'Після зак. 
журналу

18-29 Договори про матеріальну відповідальність. 5Р.СТ.3371 'Після з в іл ь н . 

особи

18-30 Акти перевірок каси, правильності нарахування 
заробітної плати, стягнення податків тощо. 3 р. Ст.334

18-31
Акти документальних ревізій фінансово-господарської 
діяльності університету та документи (довідки, 
інформації, доповідні записки) до них.

5р.
Ст.3411

'Після заверш. 
ревізії

18-32 Листування з питань фінансово-господарської 
діяльності. 3 р.Ст.349

18-33

Відомості про облік фондів, лімітів заробітної плати і 
контроль за їх розподілом, про розрахунки з переходу і 
заборгованості, заробітної плати, про утримання із 
заробітної плати, про виплату відпускних і вихідних 
коштів.

Зр.
Ст.318

18-34
Документи про інвентаризацію матеріальних 
цінностей(протоколи засідань інвентаризаційних 
комісій, інвентарні описи, акти).

Зр.
Ст.3451

'Після заверш. 
ревізії

18-35 Документи (копії звітів, витяги із протоколів, висновки) Доки не мине
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про виплату допомоги, пенсій, оплату листків 
непрацездатності з фонду соціального страхування.

потреба.

18-36 Оплачені листки непрацездатності, їх корінці. Зр. Ст.716

18-37 Виконавчі листи. Доки не мине 
потреба. Ст.329

18-38 Документи з нарахування квартирної плати (списки, 
довідки, відомості). Ст. 767

18-39 Документи (довідки, акти, зобов'язання) з дебіторської 
заборгованості, недостачах, розтратах, розкраданнях.

Доки не мине 
потреба.Ст.335

18-40 Корінці цінових книжок. 3 р. Ст.3251 'Після заверш. 
ревізії

18-41 Особові рахунки науково-педагогічних працівників. 75р.-"В " Ст.317-а

18-42 Особові рахунки адміністративно-управлінського 
персоналу. 75р.-"В " Ст.317-а

18-43 Особові рахунки викладачів які працюють за 
сумісництвом та з погодинною оплатою праці. 75р.-"В " Ст.317-а

18-44 Особові рахунки господарсько-обслуговуючого 
персоналу. 75р.-"В"Ст.317-а

18-45 Розрахунково-платіжні відомості про надання 
одноразової допомоги. 5р. Ст. 317-6

18-46 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

18-47 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

18-48 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

19. ВІДДІЛ КАДРІВ

19-01
Документи, що є підставою здійснення університетом 
освітньої діяльності: Ліцензія на право здійснення освітньої 
діяльності, Свідоцтво про акредитацію, Статут університету.

Постійно.
Ст.28-а

19-02

Укази, розпорядження, доручення та інші документи 
Президента України, документи Адміністрації 
Президента України і довідки та інформації про їх 
виконання. Документи, надіслані університетом до 
Адміністрації Президента України.

Постійно. 
Ст.2-б, 7-а

19-03

Постанови розпорядження, доручення та інші 
документи Кабінету Міністрів України і довідки та 
інформації про їх виконання. (Копії). Документи, 
надіслані університетом до Кабінету Міністрів України.

Постійно ЕПК. 
Ст.З-б, 4-а

19-04 Положення про відділ кадрів. Постійно. Ст. 39

19-05

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою роботи з кадрами та організації роботи 
від ділу кадрів. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6 , 20-6

19-06

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні у від ділі кадрів, та довідки, звіти, 
інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

19-07 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань організації роботи з кадрами. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а
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19-08
Накази ректора університету з кадрових питань (про 
прийняття, переведення, заохочення, звільнення, 
сумісництво працівників).

75 р. 
Ст.16-6

19-09
Накази ректора університету про надання відпусток, 
оголошення стягнень працівникам; з адміністративно- 
господарських питань.

5 р. Ст.іб-в

19-10
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції відділу кадрів. (Копії).

Зр. Ст.122

19-11 Річний (на календарний рік) та поточні плани роботи 
відділу кадрів і довідки про їх виконання. 5 р. Ст. 555

19-12 Штатний розпис. (Копія). Постійно. Ст. 37-а

19-13 Річний статистичний звіт про чисельний та якісний 
склад кадрів (Ф№5-НС, 9.9 Ср.). Постійно._Ст. 302-6

19-14 Річний статистичний звіт про чисельний склад 
студентів. Постійно.Ст. 302-6

19-15 Довідки, зведення, інформації з питань роботи з 
кадрами. Постійно. Ст. 489

19-16 Штатний формуляр. 75р. Ст.503

19-17
Склад, протоколи засідань конкурсної комісії по 
заміщенню вакантних посад, обранню на посади 
наукових співробітників та документи до них.

75р. Ст. 505

19-18 Контракти з науково-педагогічними працівниками 
університету. 75 р. Ст.499

19-19 Довідки про наявність вакантних посад, листування з 
питань оголошення конкурсу на їх заміщення. 3 р. Ст. 522

19-20

Документи до наказів з особового складу (листки з 
обліку кадрів, заяви, подання, доповідні записки, 
довідки, копії довідок, обхідні листи), що не ввійшли до 
складу особових справ.

Зр. 
Ст. 491

19-21 Документи (подання, анкети, акти тощо) про 
встановлення персональних ставок, окладів, надбавок. 10р. Ст.502

19-22 Документи з питань морального та матеріального 
заохочення працівників університету. 3 р. Ст.425,424

19-23
Графіки надання відпусток, заяви, зведення листування 
про використання відпусток працівниками 
університету.

1р. Ст.515

19-24 Документи про призначення пенсій працівникам 
університету. 5р. Ст.672

19-25
Документи (списки, журнал обліку, звіти) про 
бронювання військовозобов'язаних працівників 
університету.

5р. Ст.518

19-26 Документи (список, журнал, картки) обліку 
військовозобов'язаних працівників університету. 1р. Ст.518

19-27
Особові справи науково-педагогічних працівників, 
адміністративно-управлінського та господарсько- 
обслуговуючого персоналу університету.

75р. -  "В" 
Ст. 493-в

19-28 Особові картки науково-педагогічних працівників, 
адміністративно-управлінського та господарсько- 75р. -  "В" Ст. 495
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обслуговуючого персоналу університету (ФТ-2).

19-29 Облікові картки науково-педагогічних працівників. 75р. 503

19-30 Трудові книжки науково-педагогічних працівників та 
адміністративно-управлінського персоналу.

До запитання. 
Ст.5081

'Не
витребувані-

50р.

19-31
Журнал реєстрації наказів ректора університету з 
кадрових питань (про прийняття, переведення, 
заохочення, звільнення, сумісництво працівників).

75р. 
Ст. 592

19-32 Журнал вхідної документації 3 р. Ст. 122

19-33 Журнал обліку призначення та звільнення працівників 
університету. 75р. Ст.529

19-34 Журнал обліку, алфавіт особових справ працівників 
університету. 75р. Ст. 528

19-35 Журнал обліку видачі трудових книжок та вкладок до 
них. 50р. Ст.530

19-36 Особові справи студентів, які закінчили університет, 
або були відраховані зі старших курсів. 75р. -  "В" Ст.494

19-37 Особові справи студентів, які були відраховані з П-Ш курсів. 15р. -  "В" Ст.494
19-38 Особові справи студентів, які були відраховані з І курсу. 5р. -  "В" Ст. 494

19-39 Особові справи студентів заочної форми навчання 
поточних років всіх курсів і спеціальностей. 75р. -  "В" Ст. 494

19-40 Книга реєстрації видачі дипломів, відомість 
персонального розподілу випускників Постійно.

19-41 Журнал реєстрації видачі довідок у військкомати. Зр. Ст. 535
19-42 Журнал реєстрації видачі довідок співробітникам. 3 р. Ст. 535
19-43 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

19-44 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

19-45 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
20. КАНЦЕЛЯРІЯ

20-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою роботи канцелярії. (Копії).

Ст. 1-6-7-6 , 20-6

20-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у канцелярії, та 
довідки, звіти, інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

20-03 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань роботи канцелярії. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

20-04 Положення про канцелярію. Постійно. Ст. 39

20-05
Журнал реєстрації вхідних документів.
Вхідні документи (службові листи, довідки, запити, 
інформації, повідомлення, телеграми). (Оригінали).

Зр.
Ст.122

20-06
Журнал реєстрації вихідних документів.
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
інформації, повідомлення, телеграми). (Копії).

Зр. 
Ст. 122

20-07 Журнал реєстрації вхідних електронних документів. 
Вхідна документація електронною поштою. 3 р. Ст. 122
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20-08

Накази ректора університету з питань особового складу 
студентів та аспірантів.
Журнал реєстрації наказів ректора університету з 
питань особового складу студентів та аспірантів.

Постійно. Ст. 16-а

20-09
Накази ректора університету про відрядження. 
Журнал реєстрації наказів ректора університету про 
відрядження.

5р. Ст.16-6

20-10
Накази ректора університету з адміністративних питань. 
Журнал реєстрації наказів ректора університету з 
адміністративних питань.

Постійно. Ст. 16-а

20-11 Журнал реєстрацій розпоряджень ректора та актів з 
питань роботи канцелярії.

Постійно.
Ст.121

20-12 Журнал реєстрації відряджень.Службові записки та 
заяви на відрядження. 5р. Ст.532

20-13 Журнал реєстрації відправки поштової кореспонденції 
(реєстри і квитанції). 1 р. Ст.128

20-14 Звіти контролю виконання документів. Зр. Ст.123
20-15 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян. 5р. Ст.124
20-16 Журнал реєстрації міжміських телефонних розмов. 1 р. Ст.126
20-17 Інструкція з діловодства. Постійно. Ст.20-а
20-18 Журнал обліку віддрукованих документів. 1р. Ст.127-в
20-19 Журнал обліку врученої кореспонденції. 1р. Ст.127-г
20-20 Номенклатура справ університету. 5р. Ст. 112-а
20-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

20-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

20-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
21. АРХІВНИИ ПІДРОЗДІЛ

21-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою роботи архіву. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6,20-6
21-02 Положення про архівний підрозділ. Постійно. Ст. 39
21-03 Паспорт архівного підрозділу університету. Зр.Ст. 131
21-04 Історична довідка фонду. Зр. Ст. 130
21-05 Акти перевірки наявності і стану документів. Зр. Ст. 130

21-06 Акти прийому і передачі документів на державне 
зберігання. Зр. Ст. 130

21-07 Акти про виділення документів до знищення. Зр. Ст. 130
21-08 Описи справ постійного зберігання. Постійно. Ст. 137-а
21-09 Описи справ з особового складу. Зр. Ст.137-б
21-10 Описи справ тимчасового зберігання. Зр. Ст.137-б

21-11 Акти, довідки про підсумки обстеження (перевірок) 
архівними установами стану і умов зберігання документів. 1р. Ст. 116

21-12 Документи про роботу експертної комісії університету 
(плани роботи, протоколи засідань). Постійно. Ст.1523

21-13 Документи (заяви, дозволи, листування) про допуск до 
ознайомлення з архівними документами. 5р. Ст.133

21-14 Вимоги, замовлення на видачу документів із архівного 
підрозділу. 1р. Ст.135
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21-15 Звернення (запити, заяви, листи) громадян про видачу 
архівних довідок.

5р.
Ст.132

21-16 Протоколи засідать ДЕК 75р. Ст. 570

21-17 Протоколи засідань президії профкому.
Протоколи звітно-виборчої профспілкової конференції

Постійно 
Ст. 1220, 1221

21-18 Журнал обліку надходження і вибуття документів із 
архівного підрозділу.

До ліквідації 
організації 

Ст.139

21-19 Журнал обліку видачі документів із архівного 
підрозділу. 1р. Ст.1401 'Після зак. 

журналу
21-20 Журнал реєстрації виданих архівом довідок. 1р. Ст.141
21-21 Номенклатура справ університету. 5р. Ст. 112-а
21-22 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

21-23 Описи справ. 3 р. Ст.137-61 'після зни
щення справ

21-24 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
22.НАУКОВИИ ВІДДІЛ

22-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою науково-дослідної роботи наукового 
відділу (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6 , 20-6

22-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у науковому 
відділі, та довідки, звіти, інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6 , 20-6

22-03 Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань наукової роботи. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

22-04 Положення про науковий відділ. Постійно. Ст. 39

22-05 Програма наукових досліджень та річний (за 
календарний рік) звіт про її виконання. 5р. Ст. 1264

22-06 Договори на виконання наукових, науково-дослідних і 
науково-прикладних робіт і звіти про їх реалізацію. 5р. Ст. 1271

Після
закінчення

теми

22-07
Науково-методичні матеріали, збірники, коментарі, 
монографії та інші наукові роботи, виконанні науковим 
відділом.

Постійно. Ст. 1284

22-08 Документи з проведення наукової та науково-технічної 
експертизи. Ю.р. Ст. 1302

22-09

Документи з організації та координації науково- 
дослідної роботи студентів, програми і плани 
підготовки та проведення наукових студентських 
конференцій їх підсумкові документи та результати.

Постійно. 
Ст. 1298

22-10

Документи з організації та проведення щорічних наукових 
конференцій науково-педагогічних працівників 
університету, науково-технічних, теоретичних, практичних 
нарад, конференцій, з'їздів, симпозіумів, семінарів, 
«круглих столів», що проводяться на базі університету 
(програми і плани підготовки та проведення, запрошення, 
склад учасників, підсумкові документи та результати).

Постійно. 
Ст. 1298
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22-11

Документи з видання «Збірника наукових праць 
Уманського національного університету садівництва» 
та «Вісника Уманського національног університету 
садівництва» (копії свідоцтв про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації, склад 
редколегії, план роботи, видані номери).

Постійно. Ст. 828 і :В архіві 
універ-ситету

22-12

Документи про участь науково-педагогічних 
працівників університету у науковій, науково-дослідній 
та науково-прикладній діяльності (тематика робіт, 
підсумкові результати, звіт).

Постійно. Ст.1298

22-13
Документи про зв’язки університету 3 вітчизняними 
освітніми, науковими та науково-дослідними 
установами (Договора про співробітництво).

Постійно.
Ст.917

22-14 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

22-15 Описи справ Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

22-16 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
23. ВІДДІЛ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ

23-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою роботи відділу докторантури та 
аспірантури. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6 , 20-6

23-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у відділі 
докторантури та аспірантури, та довідки, звіти, 
інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст.1-б -  7-6

23-03 Положення про відділ докторантури та аспірантури. Постійно. Ст. 39

23-04
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань організації роботи відділу 
докторантури та аспірантури. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

23-05 Журнал реєстрації вихідної документації. Зр. Ст.122

23-06
Річний (на навчальний рік) та поточні плани роботи 
відділу докторантури та аспірантури і довідки про їх 
виконання.

5 р. Ст. 555-а

23-07 Річний (за навчальний рік) звіт про роботу відділу 
докторантури та аспірантури. Постійно. Ст. 558-а

23-08 Пропозиції щодо кількості прийому аспірантів за 
державним замовленням на контрольній основі. 3 р.Ст.629

23-09

Документи про оголошення конкурсу про прийом до 
аспірантури. Розклад проведення вступних екзаменів. 
Програми та методичні рекомендації щодо підготовки 
до вступних екзаменів. Екзаменаційні білети.

До заміни новими. 
Ст. 611

23-10
Список особового складу конкурсної комісії 
аспірантури. Списки екзаменаційних комісій з 
проведення вступних екзаменів до аспірантури.

До заміни новими. 
Ст. 611

23-11 Списки абітурієнтів аспірантури. До заміни новими 
Ст. 611

23-12 Відомості наслідків вступних екзаменів до аспірантури. 50р. Ст.6071 'Після зак. 
аспірантури
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23-13 Протоколи засідань конкурсної комісії з прийому в 
аспірантуру та екзаменаційних комісій. 5Р ' і Ст.606

'Після зак. 
аспірантури

23-14 Особові справи докторантів, аспірантів та здобувачів. 75 р. Ст.494-а

23-15 Особові справи абітурієнтів, які не були зараховані на 
навчання в аспірантурі. 1р. Ст. 496

23-16 Реферати, що подаються до аспірантури при складанні 
вступних іспитів. 3 р. Ст.610

23-17

Списки докторантів, аспірантів та здобувачів. Рішення 
Вченої ради університету про затвердження тем 
наукових досліджень аспірантів та здобувачів і 
закріплення наукових керівників дисертаційних 
досліджень.

Постійно.
Ст.612

23-18 Індивідуальні плани докторантів, аспірантів і здобувачів 
та довідки про їх виконання. 75 р. Ст.617

23-19

Плани роботи докторантів, аспірантів та здобувачів. 
Графіки обговорення розділів дисертаційних 
досліджень та заслуховування звітівдокторантів, 
аспірантів і здобувачів на засіданнях кафедр і Вченої 
ради університету та довідки про їх проведення.

До заміни новими. 
Ст.611

23-20

Документи про атестацію аспірантів та здобувачів 
(склад атестаційної комісії, графік проведення 
атестацій, протоколи засідань атестаційної комісії, 
атестаційні листки, зведення про підсумки атестації).

5р.
Ст.636

23-21

Графік складання аспірантами і здобувачами 
кандидатських екзаменів. Списки екзаменаційних 
комісій з приймання кандидатських екзаменів. 
Програми та методичні рекомендації щодо підготовки 
до складання кандидатських екзаменів. Білети для 
складання кандидатських екзаменів.

До заміни новими. 
Ст.611

23-22 Відомості про наслідки складання кандидатських 
екзаменів. 50 р. Ст.607

23-23 Оперативні аналітичні документи з напрямків роботи 
відділу докторантури та аспірантури. 5р. Ст. 44-6

23-24 Зведення про стан оплати вартості навчання 
аспірантами та здобувачами. 5р. Ст. 44-6

23-25 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно. Ст. 130

23-26 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

23-27 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
24. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИИ ВІДДІЛ

24-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою науково-дослідної роботи та 
організації роботи навчально-науково-виробничого 
відділу. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-6,20-6

24-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у навчально- 
науково-виробничому відділі, та довідки, звіти, 
інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст. І-б-б-б
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24-03
Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань науково-дослідної роботи та 
організації роботи відділу. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

24-04 Положення про навчально-науковий-виробничий відділ. Постійно. Ст. 39

24-05

Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції навчально-науково-виробничого відділу. 
(Копії).

3 р. Ст. 122

24-06
Науково-дослідна програма (тематичний план) 
університету та річний (за календарний рік) звіт про її 
виконання.

5р. Ст. 1264

24-07
Договори на виконання наукових, науково-дослідних і 
науково-прикладних робіт та надання послуг і звіти про 
їх реалізацію.

5 р. Ст. 1271і
'Після

закінчення
теми

24-08 Наукові програми і проекти, рекомендовані для їх 
подальшого впровадження. Постійно.Ст. 13 50

24-09
Науково-методичні матеріали, збірники, коментарі, 
монографії та інші наукові роботи, виконанні 
навчально-науково-виробничим відділом.

Постійно. Ст.1284

24-10 Документи з проведення наукової та науково-технічної 
експертизи. 10р. Ст.1302

24-11 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

24-12 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

24-13 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
25.НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

25-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації бібліотечної справи та 
роботи наукової бібліотеки. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-7-6-6,20-6

25-02

Документи центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, звернення громадян, що 
знаходяться на контролі і виконанні у бібліотеці, та 
довідки, звіти, інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба. 

Ст. 1-6-7-6

25-03
Накази ректора, рішення вченої та методичної рад 
університету з питань організації навчального процесу 
та роботи наукової бібліотеки. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст.іб-а

25-04 Положення про наукову бібліотеку. Постійно. Ст. 39

25-05
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції наукової бібліотеки. (Копії).

Зр. Ст.122

25-06 Річний (на навчальний рік) та поточні плани роботи 
бібліотеки і довідки, звіти інформації про їх виконання. 5 р. Ст. 555

25-07 Список особового складу, плани роботи і протоколи 
засідань ради наукової бібліотеки бібліотеки. 5р. Ст.799

25-08 Акти, довідки про перевірку роботи наукової бібліотеки 
і довідково-інформаційних фондів. 1 р. Ст802

25-09 Інвентарна книга обліку бібліотечного та довідково- 
інформаційних фондів.

До ліквідації 
бібліотеки. Ст.805
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25-10 Книга сумарного обліку бібліотечного фонду. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.806

25-11 Щоденники обліку роботи бібліотеки. Зр. Ст.804

25-12 Плани комплектування бібліотечного і довідково- 
інформаційних фондів. 5 р. Ст.799

25-13 Документи (списки, каталоги, звіти) про оформлення 
річної передплати на літературу. 1р. Ст.8011 'Після

отримання

25-14 Супровідні документи (накладні, описи, списки) на 
літературу, що надходить до наукової бібліотеки. 3 р. Ст.8081

'Після
перевірки

фонду

25-15 Списки літератури, вилученої з обігу. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.878

25-16 Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно 
або без супровідних документів. Зр. Ст.8101

'Після
перевірки

фонду

25-17 Акти про передачу видань з основного фонду в 
депозитарний і обмінний фонди. Зр. Ст.811

25-18 Акти про списання книг і періодичних видань. 10 р. Ст.812
25-19 Акти, списки літератури, одержаної за книгообміном. 5р. Ст.814

25-20 Протоколи бібліотечних інвентаризаційних і 
перевірочних комісій. 3 р. Ст.883

25-21 Бланки-замовлення на одержання літератури по 
міжбібліотечному абонементу. 1р.Ст.820

25-22 Обліковий каталог. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.817

25-23 Каталоги книг (систематичні, алфавітні, предметні). До ліквідації 
бібліотеки. Ст.817

25-24 Картотеки формулярів читачів. 3 р. Ст.8261
'Після

перереєстрації
читачів

25-25 Картотека обліку періодичних видань. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.807

25-26 Картотеки формулярів читачів. Зр. Ст.826

25-27 Книга обліку літератури, загубленої читачами, і тієї, що 
прийнята замість неї. 3 р. Ст.809

25-28 Журнал реєстрації бібліографічних довідок. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.823

25-29 Журнал обліку консультацій. До ліквідації 
бібліотеки. Ст.824

25-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

25-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

25-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
26.ВІДДШ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ДОВУЗІВС ЬКОІ ПІДГОТОВ,ки

26-01
Нормативно-правові документи Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, що є нормативно- 
правовою базою організації практики студентів.

Доки не мине 
потреба 

Ст. 1-7-6-6,20-6

26-02 Наказ ректора про зарахування слухачів довузівської 
підготовки.

Доки не мене 
потреба. Ст. 16-а

26-03 Положення про відділ працевлаштування та Постійно. Ст. 39
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довузівської підготовки.

26-04 Положення про проходження виробничої практики. Постійно. Ст. 39

26-05 Програми проходження виробничої практики 
студентами.

До заміни новими 
Ст. 593

26-06 Накази ректора з питань організації виробничої 
практики.

Доки не мене 
потреба. Ст. 16-а

26-07
Списки баз практики договори з місцевими органами 
влади, підприємствами, організаціями про проходження 
студентами практики.

До заміни новими. 
Ст. 597

26-08 Плани-графіки виробничої практики. 1р. Ст.594

26-09 План роботи відділу працевлаштування та довузівської 
підготовки. 5р. Ст.555

26-10 Списки баз потенційних роботодавців. До заміни новими 
Ст.597

26-11 Списки по розподілу випускників. 5р. Ст. 601

26-12 Журнал реєстрації видачі довідок про самостійне 
працевлаштування. Зр. Ст. 535

26-13 Вихідні документи (листи, звіти, інформація, 
повідомлення). 3 р. Ст. 122

26-14 Графік відпусток працівників відділу. 1р. Ст.515
26-15 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

26-16 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

26-17 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
27. ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

27-01
Нормативно-правові документи Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, що є нормативно- 
правовою базою організації міжнародних зв'язків.

Доки не мине 
потреба 

Ст. 1-7-6-6,20-6

27-02 Наказ ректора про створення відділу міжнародних 
зв’язків.

Доки не мене 
потреба. Ст. 16-а

27-03 Положення про відділ міжнародних зв’язків. Постійно. Ст. 39
27-04 Положення про академічніу мобільність студентів Постійно. Ст. 39
27-05 Договір про стажування студентами. 5р. Ст.512

27-06 Накази ректора з питань проходження стажування. Доки не мене 
потреба. Ст. 16-6

27-07 Звіт про діяльність відділу. Постійно. Ст.558
27-08 Довідки за запитом посольства. Постійно. Ст.64

27-09 Анкети-заявки студентів про проходження стажування. 5р. Ст.4971
'Після 

повернення 
з відрядження

27-10
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції міжнародного відділу. (Копії).

3 р. Ст. 122

27-11 Журнал реєстрації вхідної документації. 3 р. Ст. 122
27-12 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

27-13 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

27-14 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
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28. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗШНИЙ, ВИНАХІДНИЦЬКИЙ ТА 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИЙ ВІДДІЛ

28-01

Нормативно-правові документи Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, що є нормативно- 
правовою базою організації патентно-ліцензійного, 
винахідницького та раціоналізаторського відділу.

Доки не мине 
потреба 

Ст. 1-7-6-6,20-6

28-02 Наказ ректора про створення патентно-ліцензійного, 
винахідницького та раціоналізаторського відділу.

Доки не мене 
потреба. Ст. 16-а

28-03 Положення про патентно-ліцензійний, винахідницький 
та раціоналізаторський відділ. Постійно. Ст. 39

28-04

Накази ректора, рішення Вченої та методичної рад 
університету з питань роботи патентно-ліцензійного, 
винахідницького та раціоналізаторського відділу. 
(Копії).

Доки не мене 
потреба. Ст.іб-а

28-05 План роботи з розроблення та впровадження об' єктів 
права інтелектуальної власності. 10р. Ст.1360

28-06 Книга реєстрації поданих заявок. Постійно. Ст.1356
28-07 Книга рішень отриманих патентів. Постійно. Ст.1376
28-08 Журнал реєстрації вхідної документації. 3 р. Ст. 122

28-09
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції відділу. (Копії).

3 р. Ст. 122

28-10 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

28-11 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

28-12 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
29-56. КАФЕДРИ

29. КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
29-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
29-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
29-03 Штатний розпис кафедри. Постійно. Ст. 37-а

29-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

29-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

29-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

29-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
29-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
29-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
29-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
29-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
29-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
29-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

29-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

29-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563
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29-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

29-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

29-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

29-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

29-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

29-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

29-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

29-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

29-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

29-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

29-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

29-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

29-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

29-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
29-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

29-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

29-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
ЗО. КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

30-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
30-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
30-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

30-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

30-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

30-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

30-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
30-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
30-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
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30-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
30-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
30-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
30-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

30-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

30-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

30-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

30-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

30-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

30-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

30-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

30-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

30-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

30-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

30-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

30-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

30-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

30-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

30-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

30-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
30-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

30-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

30-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
31. КАФЕДРА АГРОХІМІЇ ТА ГРУНТОЗ{НАВСТВА

31-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
31-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
31-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а
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31-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

31-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

31-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

31-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
31-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
31-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
31-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
31-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
31-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
31-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

31-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

31-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

31-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

31-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

31-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
робіт (проектів) студентів. Зр. Ст.566

31-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

31-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

31-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

31-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

31-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

31-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

31-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

31-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

31-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

31-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

31-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
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31-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

31-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

31-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
32. КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА

32-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
32-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
32-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

32-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

32-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

32-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

32-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
32-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
32-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
32-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
32-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
32-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
32-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

32-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

32-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

32-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

32-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

32-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

32-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

32-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

32-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

32-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

32-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

32-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

32-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а
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32-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

32-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

32-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

32-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
32-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

32-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

32-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
33. КАФЕДРА ХІМІЇ

33-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
33-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
33-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

33-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

33-05 1 рафіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

33-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

33-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
33-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557

33-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
33-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623

33-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586

33-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630

33-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

33-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

33-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

33-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

33-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

33-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

33-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

33-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

33-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

33-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588
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33-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

33-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

33-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

33-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

33-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

33-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

33-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
33-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

33-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

33-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
34. КАФЕДРА ОВОЧІВНИЦТЕ>А

34-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
34-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
34-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

34-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

34-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

34-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

34-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
34-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
34-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
34-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
34-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
34-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
34-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

34-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

34-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

34-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

34-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

34-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

34-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586
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34-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

34-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

34-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

34-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

34-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

34-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

34-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

34-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

34-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

34-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
34-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

34-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

34-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
35. КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ВИНОГРАДАРСТВА

35-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
35-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
35-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

35-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

35-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

35-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

35-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
35-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
35-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
35-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
35-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
35-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
35-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

35-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297
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35-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

35-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

35-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

35-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

35-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

35-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

35-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

35-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

35-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

35-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

35-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

35-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

35-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

35-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

35-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
35-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

35-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

35-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
36. ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН

36-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
36-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
36-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а
36-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 

персоналу кафедри.
Зр. Ст.318

36-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри.

1р. Ст.515

36-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них).

Постійно. Ст. 558-а
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36-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
36-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
36-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
36-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
36-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
36-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
36-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560
36-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 

працівників кафедри.
10р. Ст.1297

36-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу).

5р. Ст. 554,563

36-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569
36-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 

(практичних, семінарських, тощо) робіт.
Зр. Ст.632

36-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів.

Зр. Ст.566

36-19 Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

36-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

36-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273
36-22 Документи (програми, протоколи, рішення журі, 

комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

36-23 Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

36-24 Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

36-25 Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

36-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
36-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 

навчання.
Зр. Ст. 599

36-28 Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

36-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
36-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

36-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

36-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
37. КАФЕДРА БІОЛОГІЇ

37-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
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37-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
37-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а
37-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 

персоналу кафедри.
Зр. Ст.318

37-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри.

1р. Ст.515

37-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них).

Постійно. Ст. 558-а

37-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
37-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
37-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
37-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
37-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
37-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
37-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560
37-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 

працівників кафедри.
10р. Ст.1297

37-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу).

5р. Ст. 554,563

37-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569
37-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 

(практичних, семінарських, тощо) робіт.
Зр. Ст.632

37-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів.

Зр. Ст.566

37-19 Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

37-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, етапі, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали.

Зр. Ст.871

37-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273
37-22 Документи (програми, протоколи, рішення журі, 

комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

37-23 Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

37-24 Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

37-25 Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

37-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
37-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів навчання. Зр. Ст. 599
37-28 Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 

акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

37-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
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37-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

37-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

37-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
38. КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

38-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
38-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
38-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а
38-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 

персоналу кафедри.
Зр. Ст.318

38-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри.

1р. Ст.515

38-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них).

Постійно. Ст. 558-а

38-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
38-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
38-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
38-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
38-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
38-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
38-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560
38-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 

працівників кафедри.
10р. Ст.1297

38-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу).

5р. Ст. 554,563

38-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569
38-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 

(практичних, семінарських, тощо) робіт.
Зр. Ст.632

38-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів.

Зр. Ст.566

38-19 Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

38-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

38-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273
38-22 Документи (програми, протоколи, рішення журі, 

комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

38-23 Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

38-24 Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624
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38-25 Накази, розпорядження, нормативні документи. 

Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

38-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
38-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 

навчання.
Зр. Ст. 599

38-28 Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

38-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
38-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

38-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61
^ іс л я  зни

щення 
справ

38-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
39. КАФЕДРА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

39-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
39-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
39-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

39-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

39-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

39-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

39-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
39-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
39-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
39-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
39-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
39-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
39-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

39-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

39-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

39-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

39-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

39-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

39-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

39-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

39-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273
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39-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

39-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

39-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

39-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

39-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

39-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

39-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

39-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
39-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

39-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61
^ іс л я  зни

щення 
справ

39-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
40. КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

40-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
40-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
40-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

40-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

40-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

40-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

40-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
40-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
40-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
40-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
40-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
40-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
40-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

40-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

40-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

40-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569
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40-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

40-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

40-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

40-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

40-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

40-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

40-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

40-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

40-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

40-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

40-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

40-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

40-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
40-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

40-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

40-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
41. КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ИСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ДИСЦИПЛІН
41-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
41-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
41-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

41-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

41-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

41-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

41-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
41-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
41-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
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41-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
41-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
41-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
41-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

41-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

41-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

41-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

41-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

41-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

41-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

41-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

41-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

41-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

41-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

41-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

41-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

41-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

41-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

41-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

41-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
41-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

41-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

41-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
42. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД

42-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
42-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
42-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а
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42-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

42-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

42-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

42-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
42-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
42-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
42-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
42-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
42-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
42-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

42-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

42-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

42-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

42-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

42-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

42-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

42-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

42-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

42-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

42-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

42-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

42-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

42-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

42-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

42-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

42-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
42-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130
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42-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

42-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
43. КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ШОЗЕ]МІІ1ІХ мов

43-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
43-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
43-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

43-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

43-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

43-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

43-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
43-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
43-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
43-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
43-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
43-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
43-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

43-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

43-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

43-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

43-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

43-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

43-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

43-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

43-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

43-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

43-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

43-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

43-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а
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43-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

43-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

43-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

43-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
43-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

43-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

43-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

44. КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
44-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
44-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
44-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

44-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

44-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

44-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

44-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
44-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
44-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
44-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
44-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
44-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
44-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

44-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

44-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

44-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

44-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

44-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

44-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

44-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

44-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

44-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588
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44-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

44-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

44-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

44-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
44-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів навчання. Зр. Ст. 599

44-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

44-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
44-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

44-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

44-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в

45. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
45-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
45-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
45-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

45-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

45-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

45-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

45-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
45-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
45-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
45-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
45-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
45-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
45-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

45-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

45-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

45-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

45-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

45-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

45-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586
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45-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

45-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

45-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

45-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

45-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

45-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

45-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

45-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

45-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

45-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
45-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

45-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

45-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
46. КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

46-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
46-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
46-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

46-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

46-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

46-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

46-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
46-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
46-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
46-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
46-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
46-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
46-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

46-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

46-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563
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46-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

46-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

46-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

46-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

46-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

46-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

46-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

46-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

46-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

46-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

46-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

46-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

46-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

46-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
46-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

46-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

46-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
47. КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

47-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
47-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
47-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

47-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

47-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

47-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

47-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
47-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
47-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
47-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
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47-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
47-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
47-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

47-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

47-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

47-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

47-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

47-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

47-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

47-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

47-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

47-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

47-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

47-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

47-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

47-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

47-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

47-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

47-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
47-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

47-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

47-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
48. КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

48-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
48-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
48-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

48-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318
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48-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

48-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

48-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
48-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
48-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
48-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
48-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
48-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
48-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

48-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

48-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

48-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

48-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

48-18 Журнали реєстрації курсових та конрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

48-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

48-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

48-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

48-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

48-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

48-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

48-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

48-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
48-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів навчання. Зр. Ст. 599

48-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

48-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
48-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

48-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

48-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
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49. КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

49-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
49-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
49-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

49-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

49-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

49-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

49-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
49-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
49-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
49-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
49-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
49-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
49-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

49-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

49-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

49-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

49-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

49-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

49-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

49-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

49-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

49-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

49-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

49-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

49-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

49-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

49-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599



69

1 2 3 4

49-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

49-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
49-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

49-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

49-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
50.]КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

50-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
50-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
50-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

50-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

50-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

50-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

50-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
50-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
50-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
50-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
50-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
50-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
50-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

50-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

50-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

50-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

50-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

50-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

50-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

50-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

50-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

50-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

50-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634
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50-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

50-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

50-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

50-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

50-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

50-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
50-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

50-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

50-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
51. КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

51-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
51-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
51-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

51-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

51-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

51-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

51-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
51-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557

51-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
51-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623

51-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
51-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630

51-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

51-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

51-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

51-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

51-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

51-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

51-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586
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51-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

51-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

51-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

51-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

51-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

51-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

51-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

51-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

51-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

51-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
51-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

51-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

51-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
52. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

52-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
52-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
52-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

52-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

52-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

52-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

52-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
52-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
52-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
52-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
52-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
52-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
52-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

52-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

52-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563
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52-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

52-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

52-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

52-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

52-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

52-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

52-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

52-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

52-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

52-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

52-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

52-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

52-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

52-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
52-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

52-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

52-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
53. КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ

53-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
53-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
53-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

53-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

53-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

53-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

53-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
53-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
53-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
53-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
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53-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
53-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
53-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

53-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

53-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

53-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

53-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

53-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

53-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

53-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

53-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

53-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

53-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

53-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

53-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

53-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

53-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

53-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

53-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
53-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

53-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

53-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
54. КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

54-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
54-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
54-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

54-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318
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54-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

54-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

54-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
54-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
54-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
54-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
54-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
54-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
54-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

54-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

54-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

54-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

54-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

54-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

54-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

54-20 Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, статті, 
навчальні посібники та навчально-методичні матеріали. Зр. Ст.871

54-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

54-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

54-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

54-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

54-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

54-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122
54-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів навчання. Зр. Ст. 599

54-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

54-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
54-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

54-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

54-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
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55. КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ АПВ

55-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
55-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
55-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

55-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

55-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

55-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

55-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
55-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
55-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
55-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
55-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
55-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
55-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

55-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

55-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

55-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

55-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

55-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

55-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

55-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

55-21 Тематика наукових досліджень Н ІШ 5р.ЕПК Ст. 1273

55-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

55-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634

55-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

55-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

55-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

55-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599
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55-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

55-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
55-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

55-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

55-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
56. КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

56-01 Положення про кафедру. Постійно. Ст. 39
56-02 Посадові інструкції працівників кафедри. 5р. Ст.43
56-03 Штатний розпис кафедри Постійно. Ст. 37-а

56-04 Табель обліку роботи НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. Зр. Ст.318

56-05 Графіки відпусток НІШ  і навчально-допоміжного 
персоналу кафедри. 1р. Ст.515

56-06 Звіти засідань кафедри та документи (довідки, звіти, 
інформації до них). Постійно. Ст. 558-а

56-07 План роботи кафедри на навчальний рік. 5р. Ст.555-а
56-08 Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. Зр. Ст. 557
56-09 План підвищення кваліфікації. 5р. Ст. 537,540
56-10 План видання методичної літератури. 5р. Ст. 623
56-11 Розклад занять на кафедрі. 1р. Ст.586
56-12 Журнал обліку виконання педагогічного навантаження. 5р. Ст.630
56-13 Звіти НІШ  кафедри за навчальний рік. 5р. Ст.560

56-14 Звіти з наукової роботи керівників тем, НІШ  та 
працівників кафедри. 10р. Ст.1297

56-15 Навчально-методичні комплекси(робочі програми, 
Методичне забезпечення лекційного курсу). 5р. Ст. 554,563

56-16 Матеріали з дипломного проектування. 5р. Ст.569

56-17 Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних 
(практичних, семінарських, тощо) робіт. Зр. Ст.632

56-18 Журнали реєстрації курсових та контрольних робіт 
(проектів) студентів. Зр. Ст.566

56-19
Розклад заліків, екзаменів, консультацій, індивідуальної 
роботи під керівництвом НІШ, відпрацьованих 
пропущених занять.

1р. Ст.586

56-20
Рецензії, відгуки, висновки кафедри на підручники, 
статті, навчальні посібники та навчально-методичні 
матеріали.

Зр. Ст.871

56-21 Тематика наукових досліджень НІШ. 5р.ЕПК Ст. 1273

56-22

Документи (програми, протоколи, рішення журі, 
комісій, листи) з організації та проведення виставок 
навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад з 
дисциплін чи фаху.

5р. Ст.588

56-23
Матеріали, що відображають зв’язки кафедри із 
спорідненими кафедрами ВЗН, технікумів, коледжів, 
науковими установами, виробництвом.

1р. Ст. 634
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56-24
Матеріали про організацію стан навчально-виховної і 
методичної роботи в навчальних закладах, заочного, 
вечірнього та дистанційного навчання.

Зр. Ст.624

56-25
Накази, розпорядження, нормативні документи. 
Рішення та рекомендації вчених рад, ректорату з 
навчально-виховної роботи.

Постійно. 
Ст. 16-а

56-26 Журнал реєстрації вхідної і вихідної документації. Зр. Ст. 122

56-27 Перелік наявного обладнання та технічних засобів 
навчання. Зр. Ст. 599

56-28
Архів кафедри (акти на списання контрольних робіт та 
акти на зберігання курсових робіт). Акти передачі 
матеріалів кафедри в архів.

Зр. Ст.45

56-29 Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки. 10р. Ст. 482
56-30 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

56-31 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

56-32 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
57. ПАСПОРТНИИ СТІЛ

57-01 Положення про паспортний стіл. Постійно. Ст. 39
57-02 Домові книги гуртожитків. Постійно. Ст.786
57-03 Заяви про дозвіл на реєстрацію. 3 р. Ст.766
57-04 Журнал реєстрації вихідної документації. Зр. Ст.122
57-05 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

57-06 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

57-07 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
58. СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

58-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації роботи гуртожитку. (Копії).

Зр. Ст. 21і 'Після
затвердження

58-02

Документи центральних і місцевих органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, звернення громадян, що знаходяться на 
контролі і виконанні в адміністрації гуртожитку, та 
довідки, звіти, інформації про їх виконання.

Доки не мине 
потреба 

Ст. 1-6-7-6

58-03 Накази ректора про оплату за проживання в 
гуртожитку. (Копії).

Доки не мине 
потреба Ст.16-6

58-04 Положення про сгуденський гуртожиток. Постійно. Ст. 39

58-05
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
організації роботи гуртожитку. (Копії).

Зр. Ст.122

58-06 Списки, журнал обліку студентів, що проживають в 
гуртожитку. Ст. 765і 'Після заміни 

новими

58-07 Інвентарна книга гуртожитку. Зр. Ст.3511 'Після заверш. 
ревізії

58-08
Документи про роботу обслуговуючого персоналу 
гуртожитку (списки, журнал, графіки прийому- 
передавання чергування, табелі обліку роботи тощо)

1р.
Ст. 1170,1171

58-09 Акти про списання непридатних для користування 
матеріальних цінностей. 3 р. Ст.3361 'Після заверш. 

ревізії
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58-10 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

58-11 Описи справ. З р .1 Ст. 137-6 'після зни
щення справ

58-12 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
59. МЕДИЧНИИ ПУНКТ

59-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою охорони здоров'я та організації роботи 
служби. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 1-7-6

20-6

59-02 Положення про медичний пункт. Постійно. Ст. 39

59-03
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції служби. (Копії).

Зр. Ст.122

59-04

Річний (на навчальний рік) план профілактики 
захворювань, проведення медичних оглядів науково- 
педагогічних, адміністративно-управлінських 
працівників, господарсько-обслуговуючого персоналу, 
студентів університету та звіт про його виконання.

5 р. Ст. 555-а

59-05 Списки студентів університету (картотека). 1р. Ст.725

59-06 Журнал реєстрації амбулаторних хворих і надання їм 
медичної допомоги. 5 р. Ст.743

59-07 Журнал обліку медичних довідок, виданих працівникам 
та студентам університету. 3 р. Ст.739

59-08
Журнал обліку надходження і використання 
медикаментів. Акти про списання використаних 
медикаментів.

3 р. Ст.737, 730

59-09 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

59-10 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

59-11 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
60. ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

60-01 Накази та розпорядження ректора з питань охорони 
праці і техніки безпеки, які надіслані до відома.

Доки не мине 
потреба Ст.16-б

60-02 Положення про охорону праці, техніки безпеки та 
інструкції співробітників. (Копії).

До заміни новими 
Ст.20-б

60-03 Положення про відділ охорони праці. Постійно. Ст. 39

60-04 Журнал обліку з техніки безпеки. 10 р. Ст.4731 'Після зак. 
журналу

60-05 Журнал реєстрації нещасних випадків. Постійно Ст.480
60-06 Акти, протоколи розслідувань нещасних випадків. 45 р. ЕПК Ст.477
60-07 Відомості про аварії та нещасні випадки. 5 р. Ст.476
60-08 Річний звіт про нещасні випадки. 10 р. Ст.455
60-09 Звіти про виконання розпоряджень з техніки безпеки. 5 р. Ст.437

60-10 Доповідні записки, інформації про поліпшення умов 
праці, стан техніки безпеки в університеті. 5р. Ст.432

60-11 Документи з питань атестації робочих місць за умовами 
праці. 5р.Ст. 436

60-12 Норми спеціального одягу і взуття, спеціального 
харчування. Постійно сг.459
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60-13 Документи про забезпечення робітників і службовців 
спец, одягом, запобіжними засобами. 3 р. ст.461

60-14 Списки працівників, які працюють у шкідливих умовах 
праці. ?5р. Ст.444

60-15 Замовлення на спец, харчування і спец, одягу для 
робітників шкідливих професій. 1 р. Ст.463

60-16 Листування про стан умов праці. 5р. Ст. 466
60-17 Листування про нещасні випадки. 3 р. ст.470
60-18 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

60-19 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

60-20 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
61. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК

61-01

Журнал обліку наявних в інституті транспортних 
засобів. Документи (акти, паспорти, свідоцтва) про 
державну реєстрацію транспортних засобів, 
проходження ними технічних оглядів, про їх списання.

До списання 
транспортних 

засобів.Ст.1079

61-02 Журнал обліку замовлень на користування 
транспортними засобами. Зр. Ст.1108

61-03 Дорожні листи і наряди на використання транспортних 
засобів і журнали обліку видачі цих документів. Зр. Ст.1087

61-04 Журнали обліку використання та акти про списання 
запчастин та пально-мастильних матеріалів. 3 р.Ст.1090

61-05 Журнал обліку дорожніх листів. Зр. Ст. 1109
61-06 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

61-07 Описи справ. Зр. Ст.137-61 1 Після зни
щення справ

61-08 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
62. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

62-01 Затверджене положення про енергослужбу. Постійно. Ст. 1859

62-02 Наказ про призначення відповідального за 
електрогосподарство. 5р. Ст.1863

62-03 Однолінійна схема електропостачання.
Доки не мине 

потреба 
Ст.1870

62-04 Журнал зняття показників лічильників. 1р. Ст. 1905
62-05 Журнал обліку нарядів та розпоряджень. Постійно. Ст.іб-а

62-06 Журнал інструктажів з ОП. 10р. Ст.4821 'Після закін
чення л^рналу

62-07 Протокол перевірки знань у відповідального за 
електрогосподарство. 5р. Ст.1863

62-08 Наказ про призначення комісії по перевірці знань в 
електротехнічного персоналу. Постійно. Ст.іб-а

62-09 Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів 
(ПЕЕЗЗ п.4.4.3.). 1р. Ст.1833

62-10 Журнал обліку та випробування електроінструменту. Постійно. Ст.1809

62-11 Складений та затверджений графік 1П1Р (11ТЕЕС 
п.Е.1.2.7; п. 1.5.1). 1р. Ст.1876

62-12 Посадові кваліфікаційні з ОП -  інструкції. Постійно. Ст. 42-а
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62-13 Медичний висновок про дозвіл виконання робіт в 
діючих електроустановках. Зр. Ст. 1885

62-14 Протоколи виміру та випробувань електрообладнання 
та заземлюючи пристроїв. 5р. Ст.1867

62-15 Паспорти заземлення: електрообладнання та 
грозозахисту. Зр. Ст. 1861

62-16 Протоколи високовольтних випробувань РУ 10 кВ 
силових трансформаторів, силових кабелів 10 кВ. Зр. Ст.1903

62-17 Аналіз роботи енергоустановок. Пост, ст.1872
62-18 Енергетичні баланси. Пост, ст.1865
62-19 Книга обліку аварій. Пост, ст.476
62-20 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

62-21 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

62-22 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
63. ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРО]1111

63-01 Накази та розпорядження ректора університету. (Копії). Доки не мине 
потреба Ст.іб-а

63-02 Положення про штаб цивільної оборони. Постійно. Ст. 39
63-03 Плани проведення заходів цивільної оборони в університеті. 1 р. ст.1190

63-04 Звіти про виконання планів заходів з цивільної оборони 
в університеті. 5 р. ст. 1192

63-05 Інструкції чергових на об'єктах з дій в надзвичайних 
ситуаціях. 1 р. ст.1193

63-06 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

63-07 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

63-08 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

64. ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

64-01

Закони, підзаконні нормативно-правові акти та 
інструктивно-методичні документи, що є нормативно- 
правовою базою організації роботи профспілкового 
комітету. (Копії).

Доки не мине 
потреба.

Ст. 1-6-7-б, 20-6

64-02 Положення про профспілковий комітет трудового 
колективу університету. Постійно. Ст. 39

64-03
Звернення громадян, що знаходяться на контролі і 
виконанні у профспілковому комітеті, та довідки, звіти, 
інформації про їх виконання.

5р. Ст82-б

64-04
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
компетенції профспілкового комітету. (Копії).

Зр. Ст.122

64-05
Список членів профспілкової організації. Список членів 
профспілкового комітету і ревізійної комісії, розподіл 
обов'язків між ними.

75 р. Ст. 1238

64-06 Заяви членів профспілки. Ст.1329

64-07 Річний та поточні плани роботи профспілкового 
комітету та звіти про їх виконання.

До зняття з обліку 
Ст.1251
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64-08 Колективний договір, правила внутрішнього трудового 
розпорядку, тощо. Постійно. Ст.1220

64-09 Протоколи загальних і звітно-виборних профспілкових 
зборів (конференцій) та документи до них. Постійно.Ст. 1220

64-10 Протоколи засідань профспілкового комітету і 
документи до них. Постійно.Ст. 1220

64-11 Протоколи засідань ревізійної комісії і документи до них. 10р. ЕПК. т.1223
64-12 Кошторис профспілкового комітету. Постійно. Ст.173-а
64-13 Фінансовий звіт профспілкового комітету Постійно.Ст. 173—а

64-14 Відомості про надходження і витрачання членських 
внесків. 5р. ЕПК Ст. 1244

64-15
Акти ревізій витрачання коштів профкомом, 
проведених ревізійною комісією та іншими 
контролюючими органами.

5 р. Ст.1224

64-16

Довіреності на одержання грошових коштів і товарно- 
матеріальних цінностей, квитанції і накладні про 
прийом-передачу, акти про списання матеріальних 
цінностей, авансові звіти тощо.

Зр. Ст.319

64-17 Заяви членів профспілки про надання матеріальної 
допомоги, путівок у санаторії, будинки і табори відпочинку. Зр. Ст.1245

64-18 Журнал обліку отримання, розподілу і видачі путівок в 
санаторно-курортні установи. 3 р. Ст.7461 'Після зак. 

журналу

64-19
Документи (витяги з протоколів засідань профкому, 
висновки) про виплату допомоги, компенсацій по 
листках непрацездатності.

Зр. Ст.320

64-20 Корінці чекових книжок. 1р. Ст. 256
64-21 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

64-22 Описи справ. Зр. Ст.137-61 Після зни
щення справ

64-23 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
65. СТУДЕНТСЬКА РАДА

65-01
Закони, підзаконні нормативно-правові акти та інструктивно- 
методичні документи, що є нормативно-правовою базою 
організації роботи студентської' ради. (Копії).

Доки не мине 
потреба. Ст. 1-6-7- 

б, 20-6

65-02 Накази ректора університету з питань організації 
роботи студентської ради. (Копії).

Доки не мине 
потреба Ст.іб-а

65-03 Положення про студентську раду. Постійно. Ст. 39

65-04

Списки особового складу Вченої ради, методичної ради, 
кафедр, профспілкового комітету, ради сприяння 
діяльності університету та плани їх роботи на 
навчальний рік. Програма науково-дослідної роботи 
університету. Комплексний план організації виховного 
процесу на навчальний рік. (Копії).

75р. Ст. 503

65-05
Вихідні документи (службові листи, довідки, запити, 
звіти, інформації, повідомлення, телеграми) з питань 
роботи студентської ради. (Копії).

Зр. Ст.122

65-06
Список особового складу студентської ради, розподіл 
обов'язків між її членами. Списки студентського активу 
факультетів, курсів, академічних груп.

75 р. Ст. 1238
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65-07 Річний (на навчальний рік) та поточні плани роботи 
студентської ради і звіти, довідки, інформації про їх виконання.

Постійно, т.1218

65-08 Протоколи засідань студентської ради і документи до них. Постійно Ст.1220

65-09
Документи з питань організації дозвілля студентів 
(матеріали по проведенню фестивалів, конкурсів, 
вечорів відпочинку тощо).

Постійно. Ст.795

65-10
Документи з питань залучення студентів до спортивно- 
масової роботи (матеріали про організацію спортивних 
змагань, роботу спортивних секцій тощо).

Постійно. Ст. 795

65-11 Акти приймання-передавання докуменів. Постійно Ст. 130

65-12 Описи справ. Зр. Ст.137-61 'після зни
щення справ

65-13 Номенклатура справ підрозділу. 3 р.Ст.112-в
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