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ПОЛОЖЕННЯ
про відокремлений відділ з профорієнтаційної роботи
Сумського державного університету
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення визначає принципи створення, основні напрямки
діяльності й основні функції відокремленого відділу з профорієнтаційної
роботи Сумського державного університету, що здійснює профорієнтаційну
роботу серед школярів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), здобувачів
освіти закладів професійної освіти (ЗПО) та студентів закладів фахової
передвищої освіти (ЗФПО) північного регіону Сумської області, а саме:
Путивльського, Буринського, Кролевецького, Глухівського, Ямпільського,
Середино-Будського, Шосткинського та Конотопського районів, а також
ЗЗСО, ЗПО та ЗФПО Чернігівської області.
1.2. Відокремлений відділ з профорієнтаційної роботи (далі – Відокремлений
відділ) створений на підставі наказу ректора університету і є структурним
підрозділом у складі департаменту доуніверситетської освіти та
профорієнтаційної роботи (ДДО) Сумського державного університету.
1.3. Повна назва Відокремленого відділу – відокремлений відділ з
профорієнтаційної роботи.
Повна назва Відокремленого відділу англійською мовою – Separated
department for career guidance work.
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Абревіатура назви Відокремленого відділу – ВВПР.
Відокремлений відділ не є юридичною особою. Відокремлений відділ
може мати печатку, штампи та власний логотип.
1.4. Відокремлений відділ у своїй діяльності взаємодіє зі всіма факультетами,
інститутами, управліннями, структурними підрозділами, відділами та
службами університету.
1.5. Відокремлений відділ здійснює свою діяльність у відповідності до
діючих законодавчих та нормативних актів України, а також до чинної
нормативної бази СумДУ та цього Положення.
1.6. Дане Положення є складовою нормативної бази управління якістю
діяльності і розміщується у відповідному електронному реєстрі, який є
складовою офіційного сайту університету.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Організація та проведення профорієнтаційної роботи серед учнів ЗЗСО,
здобувачів освіти ЗПО та студентів ЗФПО північного регіону Сумської
області та Чернігівської області за спеціальностями позабазових структурних
підрозділів СумДУ, які розташовані у північному регіоні Сумської області, та
за іншими спеціальностями базового ЗВО.
2.2. Консультування учнівської молоді з питань підготовки до складання
ЗНО, наявних спеціальностей в університеті, роз’яснення правил прийому до
Сумського державного університету.
2.3. Організація та координація співпраці з управліннями та відділами освіти,
закладами загальної середньої освіти, закладами професійної освіти та
закладами фахової передвищої освіти північного регіону Сумської області.
3. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Керівництво Відокремленим відділом здійснює начальник відділу, який
призначається
на
посаду
наказом
ректора
та
безпосередньо
підпорядковується директору ДДО.
3.2. Чисельність працівників Відокремленого відділу та розмір їх посадових
окладів встановлюється у відповідності до штатного розпису, затвердженого
ректором.
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3.3. Виконання завдань та функціональних повноважень Відокремленого
відділу забезпечується його штатними співробітниками.
3.4. Посадові інструкції працівників Відокремленого відділу розробляються
директором ДДО, погоджуються та затверджуються у встановленому
порядку.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. Відокремлений відділ розміщується та функціонує на матеріальнотехнічній базі Шосткинського інституту СумДУ.
4.2. Відокремлений відділ має право у встановленому порядку
використовувати матеріально-технічну базу та обладнання інших
структурних підрозділів університету.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Організація діяльності Відокремленого відділу здійснюється відповідно
до плану, затвердженого директором ДДО.
5.2. Профорієнтаційна робота серед школярів закладів загальної середньої
освіти, здобувачів освіти закладів професійної освіти та студентів закладів
фахової передвищої освіти проводиться упродовж всього навчального року.
5.3. Профорієнтаційна робота в освітніх закладах проводиться на їх базі
шляхом періодичних виїздів для проведення професійно-орієнтаційних
заходів та рекламно-інформаційної роботи.
5.4. Відокремлений відділ може залучатися до участі в усіх заходах, які
проводить ДДО серед школярів ЗЗСО, здобувачів освіти ЗПО та студентів
ЗФПО.
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансування діяльності відокремленого відділу з профорієнтаційної
роботи
здійснюється
за
рахунок
коштів
спеціального
фонду
(загальноуніверситетські кошти), у тому числі:
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2. Перелік платних послуг, які можуть надаватись Відокремленим відділом,
відповідні кошторис та калькуляція їх вартості, а також напрямки використання
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надходжень від надання платних послуг в установленому порядку
затверджуються ректором за поданням директора ДДО та узгоджуються з
відповідними посадовими особами.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора за
рішенням вченої ради університету.
7.2. Відокремлений відділ реорганізується або ліквідуються на підставі
наказу ректора, за рішенням вченої ради або відповідного дорадчого органу.
У такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до Положення,
затверджується його нова версія або Положення скасовується.
Положення розглянуто та схвалено Вченою Радою СумДУ
Протокол №12 від 21 травня 2020 р.
Голова Вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Вчений секретар

Анатолій РУБАН

Відповідальний за укладання Положення:
Директор ДДО

Юрій МЕРЗЛЯКОВ

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Василь КАРПУША

Проректор з НПР та ФЕД

Володимир КАСЬЯНЕНКО

Начальник ПФВ

Тетяна НОВІТЧЕНКО

В.о. начальника юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА

