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  Про затвердження структури 

  академії 

                  У зв’язку з перейменуванням окремих структурних підрозділів  

 і необхідністю приведення назв посад у відповідність до чинного 

законодавства керуючись Законом України “ Про вищу освіту”, Законом 

України “ Про фахову передвищу освіту”, Статутом академії, відповідно до 

службової записки начальника відділу кадрів Филипюк Г.Г.  

 

НАКАЗУЮ  

1.Затвердити нову редакцію структури академії ( додається)  

 

2. Функції та завдання структурних підрозділів визначити у відповідних 

положеннях про підрозділ.  

   

 3. Утворення нових структурних підрозділів чи перейменування діючих 

здійснювати в установленому порядку рішеннями Вченої ради академії. 

 

4. Структуру академії, затверджену наказом ректора академії від 25.09.2018р.  

№ 204ос/к  вважати такою, що втратила свою чинність. 

 

  5. Начальнику відділу кадрів Филипюк Г.Г. ознайомити з наказом керівників 

  структурних підрозділів. 

 

 
                                                                                     

 

    

  



 
№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Ректор  Начальнику 

управління охорони 

здоров’я Рівненської 

обласної державної 

адміністрації. 

 

2 Проректор з навчальної роботи  Ректорові  

2 Проректор з наукової роботи  Ректорові  

 

                           Навчально-наукові структурні підрозділи   

    

( факультети, центри, відділення післядипломної освіти, структурні 

підрозділи, )  

                     

                            Медико -фармацевтичний факультет  

 

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1  Декан  Ректорові  

 

2 Кафедра хіміко- фармацевтичних дисциплін: завідувач 

кафедри, професор кафедри , доцент кафедри, старший 

викладач кафедри, асистент  

Декану  

 

 

3 Кафедра медико- профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики, завідувач кафедри; 

 професор кафедри , доцент  кафедри, старший викладач 

кафедри, асистент  

Декану  

 

 

4 Кафедра фундаментальних дисциплін:  завідувач кафедри, 

професор кафедри , доцент  кафедри, старший викладач 

кафедри, асистент  

Декану  

 

5 Кафедра суспільно- гуманітарних дисциплін: завідувач 

кафедри, професор кафедри , доцент кафедри, старший 

викладач кафедри, асистент  

Декану  

 

6 Кафедра фізичної терапії, ерготерапії: завідувач кафедри, 

професор кафедри , доцент кафедри, старший викладач 

кафедри, асистент  

Декану  

  

 

                                                  

 

 

 



Центр 

 

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Навчальний центр незалежного оцінювання  Ректорові  

 

                                                Відділення  

 

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Відділення післядипломної освіти молодших медичних та 

фармацевтичних спеціалістів  

Ректорові   

                                         

                               Загально-академічні підрозділи  

 

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Навчально -методичний підрозділ, начальник Ректорові  

2 Бухгалтерська служба, головний бухгалтер  Ректорові  

3 Відділ кадрів , начальник   Ректорові 

4 Юридична служба, начальник  Ректорові 

5 Підрозділ  сприяння працевлаштування Ректорові  

6 Бібліотека, завідувач  Ректорові  

7 Штаб цивільної оборони, начальник штабу   Ректорові 

8 Підрозділ по охороні праці, інженер по охороні праці   Ректорові 

9 Канцелярія та архів, завідувач канцелярією  Ректорові  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Відокремленні структурні підрозділи                      

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Відокремлений структурний підрозділ “Костопільський 

медичний коледж” Комунального закладу вищої освіти 

“Рівненська  медична академія” Рівненської обласної ради  

Ректорові  

2 Відокремлений структурний підрозділ “Рокитнівський  

медичний коледж” Комунального закладу вищої освіти 

“Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради   

Ректорові  

 

              Фаховий медичний коледж комунального закладу вищої 

             освіти “ Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради  

 

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Директор  Ректорові  

2 Заступник директора з виховної роботи  Ректорові  

3 Заступник директора з практичної роботи  Ректорові  

 

4 Заступник директора з економічних питань  Ректорові  

5 Заступник директора з АГР  Ректорові  

 

6 Відділення  “Лікувальна справа”, завідувач відділенням   

Проректору з 

навчальної роботи 

7 Відділення“Сестринська справа”,”Стоматологія”, завідувач 

відділенням 

 

Проректору з 

навчальної роботи 

8 Відділенням “Фармація”, завідувач відділенням  

Проректору з 

навчальної роботи 

9 Помічник  керівника  Директору  

10 Керівник фізичного виховання  Директору 

11 Педагог соціальний  Директору  

 

12 Практичний психолог  Директору  

13 Навчальні лабораторії (стоматологічна, хімії, фармакології), 

завідувачі 

Директору  

14 Здоровпункт, лікар  Директору  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Циклові комісії  

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Циклова комісія психолого-педагогічних та суспільно-

економічних дисциплін, голова  

Директору 

2 Циклова комісія математики та фізики , голова  Директору  

3 Циклова комісія біології та хімії, голова  

 

Директору  

4 Циклова комісії анатомії та хімії, голова  Директору  

5 Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін 

загальноорієнтованого профілю, голова   

Директору  

6 Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін 

хірургічного профілю  №1, голова  

Директору  

7 Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін 

хірургічного профілю, голова  

Директору  

8 Циклова комісія професійно -орієнтованих дисциплін 

терапевтичного профілю, голова  

Директору  

9 Циклова комісія фармацевтичних дисциплін, голова    Директору  

10 Циклова комісія стоматологічних дисциплін, голова   Директору  

11 Циклова комісія з фізичного виховання , голова Директору  

12 Предметна комісія мови та літератури , голова  Директору 

13 Предметна комісія іноземних мов, голова Директору  

 

 

 

                              

 

                     Підрозділи (посади) адміністративно- господарчого 

                                       забезпечення    

№пп              Назва підрозділу /посадової особи /  Безпосереднє 

підпорядкування  

1 Господарча частина: 

- завідувач господарством (навчальних корпусів)  

-завідувач гуртожитком  

-паспортист 

-комірник  

-агент з постачання  

-диспетчер  

 

 

Заступник директора з 

АГР  

2    

  

 

 

 



                 Розділ 2 

                 Колегіальні та дорадчі органи управління та органи   

                                            самоврядування  

 

1 Конференція трудового колективу  Голові  

2 Ректорат   Ректорові  

3 Вчена рада академії Голові  

4 Навчально-методична  рада  Голові  

5 Адміністративна рада (коледжу)  Голові 

6 Педагогічна рада         (коледжу)  Голові  

7 Приймальна комісія  Ректору  

8 Конкурсна комісія академії Ректору  

9 Профспілковий комітет співробітників     

10 Профспілковий комітет студентів    

11 Студентська рада  

 

 

 

 


