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ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор планування навчального процесу 

навчально-методичного центру 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

Це положення про сектор планування навчального процесу встановлює 

загальні засади роботи сектору планування навчального процесу (далі – 

сектор), його структуру, завдання, функції, права та взаємодію із іншими 

підрозділами. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Сектор є структурним підрозділом навчально-методичного 

центру, через який здійснюється організація, планування та контроль за 

освітнім процесом. 

1.2. Сектор функціонує відповідно до Статуту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності і в своїй практичній роботі керується 

законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, наказами ректора. 

1.3. Сектор підпорядковується начальнику навчально-методичного 

центру Університету. 

1.4. Структура сектору та гранична чисельність її працівників 

визначається штатним розкладом. 

1.5. Призначення, переміщення і звільнення працівників сектору 

здійснюється наказом ректора Університету згідно чинного законодавства. 

 

2. Основні завдання 

Основними завданнями сектору є: 

2.1. Адміністрування інформаційної системи «ПС-Навчальний 

процес». 

2.2. Складання зведеного графіку освітнього процесу. 

2.3. Формування навчальних груп, потоків та збірних підгруп. 

2.4. Адміністрування інформаційної системи «ПС-Навчальний план». 



2.5. Внесення до інформаційної системи та коригування навчальних та 

робочих навчальних планів. 

2.6. Адміністрування інформаційної системи «ПС-Кафедра». 

2.7. Формування зведеного розрахунку навантаження на навчальний 

рік. 

2.8. Формування звіту про виконане за рік навчальне навантаження. 

2.9. Адміністрування інформаційної системи «ПС-Розклад». 

2.10. Складання розкладу занять та оперативне інформування учасників 

освітнього процесу про його зміни. 

 

3. Функції сектору 

3.1. Участь у розробці, складанні та затвердженні навчальних та 

робочих навчальних планів спеціальностей (напрямів підготовки). 

3.2. Участь у розробці, складанні та затвердженні графіків освітнього 

процесу на навчальний рік. 

3.3. Розробка заходів з підготовки університету до нового навчального 

року з навчальних і навчально-методичних питань. 

3.4. Складання розкладів навчальних занять, семестрового контролю, 

атестації. 

3.5. Контроль за розподіл навчального навантаження між кафедрами, 

створення обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік. 

3.6. Контроль за плануванням навчального навантаження науково-

педагогічних працівників згідно обсягів навчальної роботи кафедр на 

навчальний рік. 

 

4. Права сектору 

Сектор має право: 

4.1. Використовувати надані сектору інформаційні і матеріальні 

ресурси. 

4.2. Отримувати у інших структурних підрозділів та служб необхідні 

для роботи дані, документи та інформацію у межах своєї компетенції. 

4.3. Брати участь у нарадах, вносити пропозиції з питань 

удосконалення роботи із планування освітнього процесу в Університеті. 

4.4. Знайомитися з проектами рішень керівництва, які стосуються 

діяльності сектору. 

4.5. Брати участь у підготовці нормативно-правових актів з питань 

планування освітнього процесу в Університеті. 

4.6. Здійснювати іншу діяльність, визначену нормативними та 

розпорядчими документами Університету. 

 

5. Взаємовідносини і зв'язки 

5.1. Сектор у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами 

Університету з питань, що виникають у процесі роботи в частині компетенції 

сектору. 



5.2. При виконанні своїх завдань сектор співпрацює за дорученням 

керівництва Університету із органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами та науковими установами, 

підприємствами, установами, організаціями, з іноземними організаціями, 

юридичними та фізичними особами у питаннях, що належать до сфери 

діяльності сектору у сфері своїх повноважень. 

 

6. Організація роботи 

6.1. Положення про сектор та посадові інструкції працівників сектору 

затверджуються ректором Університету. 

6.2. Сектор здійснює свою роботу на основі щорічного плану, який 

затверджений  начальником навчально-методичного центру Університету. 

 

7. Керівництво 

7.1. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора Університету. 

7.2. На посаду начальника сектору призначається особа, яка має вищу 

освіту зі стажем роботи у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 

не менше 5 років. 

7.3. Начальник сектору підпорядковується начальнику навчально-

методичного центру та є безпосереднім начальником для працівників сектору. 
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