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__________В.М. Кропівний 
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Типова   посадова інструкція 

диспетчера  навчального відділу деканату факультету 

_______________ 
назва деканату, факультету 

 

 

I. Загальні положення 

1. На посаду диспетчера деканату призначається особа, яка має вищу або cередню освіту і 

навички роботи на комп'ютері. 

2. Диспетчер деканату призначається і звільняється наказом ректора університету за 

поданням декана  факультету  за погодженням з начальником навчального відділу 

відповідно до чинного законодавства. 

3. Диспетчер деканату факультету повинен знати: 

- Конституцію України; 

- Закон України «Про вищу освіту» та інші  правові акти університету, які  регламентують 

організацію освітнього процесу в  ЦНТУ; 

- положення та інструкції з ведення діловодства; 

- стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; 

- правила експлуатації комп'ютера; 

- правила внутрішнього розпорядку ЦНТУ; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. 

4. Диспетчер деканату підпорядковується безпосередньо декану факультету та начальнику 

навчального віддідлу. 

 

 

II. Посадові обов'язки 

1. Дотримується Правил внутрішнього розпорядку ЦНТУ. 

2. Виконує накази ректора університету,  розпорядження та вказівки проректорів та 

декана факультету.  

3.. Оформляє студентські квитки, залікові книжки, навчальні та особисті картки студентів. 

4. Веде облік і оформлення залікових і екзаменаційних відомостей. 

5. Веде облік успішності студентів і відвідування ними занять згідно з інформацією, 

представленою кафедрами, а також підсумків екзаменаційної сесії. 

6. Видає довідки студентам. 

7. Викликає і оповіщає студентів і співробітників факультету. 

8. Готує і оформляє проекти наказів щодо   відрахування, відновлення  та переведення 

студентів, призначення стипендій і інші накази. 

9. Оформляє протоколи стипендіальної комісії. 

10. Веде збір документів для призначення соціальної стипендії та соціальної допомоги 

студентам-сиротам, інвалідам та іншим категоріям соціально незахищених студентів. 

11. Складає виписки з навчальних карток для державної атестаційної комісії . 

12. Готує академічні довідки. 

13. Веде діловодство деканату відповідно до переліку документів: 

- копії наказів; 



- екзаменаційні і залікові відомості студентів; 

- навчальні та особисті картки студентів; 

- книгу обліку контингенту студентів; 

- журнал обліку видачі довідок; 

- журнал обліку академічних довідок та дипломів про незакінчену вищу освіту; 

- книгу обліку студентів, які закінчили університет, і реєстрації видачі дипломів та 

додатків до них; 

- веде  зведені  дані  щодо  руху контингенту студентів; 

- аналізує інформацію  про підсумки екзаменаційної сесії, своєчасно передає  журнали  

заліково-екзаменаційної сесії до ІВЦ . 

14. Забезпечує своєчасне введення даних в систему електронного документообігу 

"Деканат". 

 

III. Права 

 

Диспетчер деканату факультету має право: 

1. Знайомитися з проектами рішень керівництва університету, що стосуються його 

діяльності. 

2. Вносити на розгляд декана пропозиції щодо поліпшення діяльності деканату з питань, 

що стосуються виконання його компетенції. 

3. Оскаржити накази і розпорядження адміністрації університету в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

IV. Відповідальність 

 

Диспетчер деканату факультету несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання Правил внутрішнього розпорядку ЦНТУ,  

наказів ректора університету, розпоряджень  та вказівок проректорів ,декана факультету, 

начальника навчального відділу  та посадових  обов»язків, передбачених  цією посадовою 

інструкцією  

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 

3. Заподіяння матеріальної шкоди  - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним 

законодавством. 

 

Погоджено: 

Декан факультету: ________ 

(Підпис) ______________________ 

Начальник навчального відділу 

________ Л.І. Кондратець 

 

Начальник відділу кадрів 

_________М.Г.Головінський 

 

 

 

З Посадовою інструкцією ознайомлений: ________ 

(Підпис) ______________________ 

(ПІБ) "____" ____________ __ 


