


 

1.7. Робота кафедри здійснюється згідно з річним планом, який охоплює 

навчальну, методичну, наукову, організаційну та інші види робіт. 

Обговорення виконання планів та інших питань діяльності проводиться на 

засіданнях кафедри під керівництвом завідувача за участю науково-

педагогічних працівників. Всі засідання кафедри протоколюються. 

1.8. Кафедра веде обліково-звітну документацію, яка відображає зміст, 

організацію та методику проведення навчально-методичного та науково-

дослідницького процесу, згідно із затвердженим номенклатурним переліком 

справ кафедри. 

1.9. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, 

саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і 

колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення 

питань, що належать до її компетенції. 

1.10. Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами ,  «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Статутом Університету, Положенням «Про організацію освітнього процесу», 

що затверджене Вченою радою Університету, наказами директора Інституту, 

рішеннями Вченої ради Інституту, даним Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

 

Основними завданнями кафедри є: 

2.1. Здійснення освітньої діяльності, що включає навчальну, методичну, 

організаційну, і виховну та наукову роботу. 

2.2. Забезпечення умов для опанування студентами та іншими 

учасниками освітнього процесу відповідних програм навчання на рівні 

Державних стандартів. 

2.3. Створення умов для формування соціально зрілої творчої 

особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління 

громадян, формування громадянської позиції, виховання патріотизму, 

власної гідності, готовності до професійної діяльності. 

2.4. Забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості, 

взаємної поваги і вимогливості у стосунках між працівниками кафедри та 

студентами. 

2.5. Реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців. 

2.6. Вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за 

дисциплінами, що викладаються кафедрою. 

2.7. Створення науково-методичного забезпечення дисциплін, які 

викладаються на кафедрі. Розробка вимог і пропозицій щодо вдосконалення 

змісту та обсягу робочих програм навчальних дисциплін кафедри. 

2.8. Розробка, організація та впровадження новітніх освітніх технологій 

в освітній процес. 



2.9. Проведення наукових досліджень за встановленими пріоритетними 

напрямами науково-дослідницької роботи Інституту та Університету. 

2.10. Здійснення виховної роботи серед студентів. 

2.11. Забезпечення набору абітурієнтів, здійснення профорієнтаційної 

діяльності. 

2.12. Участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 

викладачів. 

2.13. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

2.14. Співпраця з освітніми і науковими закладами та установами 

України, інших країн. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ 

 

Відповідно до покладених завдань випускова кафедра за напрямами 

своєї діяльності: 

3.1. Навчальна робота 

3.1.1. Забезпечує проведення на належному науково-методичному рівні 

лекційних, практичних, семінарських, лабораторних та інших видів 

навчальних занять, поточних і передекзаменаційних консультацій. 

3.1.2. Організовує виконання прийнятих рішень з питань забезпечення 

освітнього процесу та здійснює контроль за їх виконанням. 

3.1.3. Контролює виконання розкладу занять студентів спеціальностей, 

для яких кафедра є випусковою, в тому числі виконання педагогічного 

навантаження викладачів інших кафедр, які забезпечують викладання 

дисциплін. Погоджує у заступника директора з навчально-виховної роботи 

зміни в затвердженому розкладі занять і навчальному навантаженні у 

випадку виникнення непередбачуваних обставин. 

3.1.4. Вивчає зміст, форми, методи, засоби навчання, забезпечує його 

високу якість та постійний моніторинг ефективності. 

3.1.5. Забезпечує керівництво курсовими, кваліфікаційними 

бакалаврськими роботами, координує їх підготовку. 

3.1.6. Забезпечує підготовку та проведення випускних атестаційних 

екзаменів. Застосовує сучасні засоби діагностики навчальних досягнень 

студентів при поточному й підсумковому контролі. Здійснює постійний 

контроль якості навчання студентів із дисциплін кафедри, аналіз результатів 

поточного та сесійного контролю.  

3.1.7. Впроваджує основні принципи Болонського процесу в організацію 

освітнього процесу. 

3.1.8. Розробляє і впроваджує в навчальний процес новітні технології 

навчання, в т.ч. дистанційні та специфічні для студентів із особливими 

освітніми потребами. 

3.1.9. Організовує та контролює самостійну роботу студентів, виконання 

студентами передбачених навчальними програмами з дисциплін 

індивідуальних завдань (рефератів, розрахункових і графічних робіт, 

курсових і дипломних робіт тощо).  



3.1.10. Забезпечує практичну підготовку студентів, в установленому 

порядку організовує всі види практики і стажування. 

3.2. Методична робота 

3.2.1. Розробляє пропозиції щодо освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців, засобів діагностики. 

3.2.2. Створює навчально-методичне забезпечення спеціальностей, за 

якими є випусковою: освітньо-професійні програми, навчальні плани, перелік 

вибіркових дисциплін, анотації дисциплін, не пізніше 1 червня подає їх на 

експертизу до відділу методичної роботи базової структури.  

3.2.3. Не пізніше 1 липня поточного року подає на затвердження робочі 

навчальні плани, не пізніше 15 серпня – розрахунки навчального 

навантаження і штатного розпису на наступний рік. 

3.2.4. Здійснює комплексне методичне забезпечення викладання 

дисциплін кафедри: підготовка підручників, посібників, термінологічних 

словників, текстів лекцій, атласів тощо, розробка і затвердження у 

встановленому порядку методичних матеріалів для проведення всіх форм 

аудиторних занять і позааудиторної роботи, створення матеріалів для 

визначення початкового рівня знань студентів, поточного і підсумкового 

контролю, а також завдань (тестів) для директорського контролю знань, 

умінь і навичок студентів, бере участь у розробці комплексних контрольних 

робіт (ККР), комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) дня студентів 

випускних курсів. 

3.2.5. Створює і подає на затвердження в установленому порядку робочі 

програми і силабуси з обов’язкових і вибіркових дисциплін (на основі 

Державних стандартів вищої освіти відповідно до конкретних 

спеціальностей, за якими навчаються студенти). 

3.2.6. Розробляє методичне забезпечення навчальних дисциплін із 

використанням сучасних технологій навчання, у тому числі комп'ютерних, із 

застосуванням сучасних досягнень психології і педагогіки вищої школи, 

зокрема для впровадження дистанційної технології навчання. 

3.2.7. Організовує і проводить методичні семінари кафедр, бере участь в 

обговоренні окремих питань на засіданнях Науково-методичної ради 

Університету.  

3.2.8. Забезпечує підготовку та рецензування підручників, навчальних 

посібників, методичних рекомендацій, інших навчально-методичних 

матеріалів. 

3.3. Наукова робота 

3.3.1. Здійснює наукові дослідження з найважливіших фундаментальних 

і прикладних питань, соціально-економічних проблем, з актуальних питань 

педагогіки і психології вищої школи, інклюзивної освіти.  

3.3.2. Забезпечує спрямованість освітнього процесу на формування у 

студентів наукового світогляду. Формує тематику кваліфікаційних 

бакалаврських робіт, забезпечує проведення наукових досліджень, здійснює 

обговорення завершених робіт; надає рекомендації щодо публікації наукових 

праць. 



3.3.3. Здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, 

організацію роботи наукових студентських гуртків, проведення наукових 

студентських конференцій, олімпіад, конкурсів тощо. 

3.3.4. Здійснює просвітницьку діяльність і пропаганду наукових знань (з 

питань педагогіки та психології вищої школи, інклюзивного навчання, 

результатів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень за 

профілем кафедри).  

3.3.5. Забезпечує участь науково-педагогічних працівників кафедри в 

роботі наукових товариств, з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів. 

3.3.6. Рецензує монографії, підручники, навчальні посібники, словники, 

довідники, дисертації, автореферати, наукові статті, наукові проєкти тощо. 

3.3.7. Здійснює заходи щодо підвищення наукової кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедри. 

3.3.8. Забезпечує розробку проєктів на їх подання на грантове 

фінансування, здійснює фандрейзинг. 

3.4. Виховна робота 

3.4.1. Проводить заходи щодо організації виховної роботи серед 

студентів у відповідності з планом кафедри та планом виховної роботи 

інституту. Бере участь в організації та проведенні позанавчальних 

культурних і спортивних заходів. 

3.4.2. Здійснює виховну роботу зі студентами, формує у них 

громадянську позицію, почуття професійної гідності і честі. Здійснює 

комплекс заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в 

дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України. 

3.5. Організаційна і кадрова робота 

3.5.1. Розробляє і контролює виконання навчальних планів, робочих 

навчальних планів, готує матеріали з навчального навантаження, закріплення 

дисциплін, штатного розпису. 

3.5.2. Співпрацює зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої 

освіти, академічними інститутами та іншими організаціями. 

3.5.3. Здійснює заходи з професійної орієнтації молоді, взаємодіє з 

відповідними закладами освіти.  

3.5.4. Аналізує потреби і вносить пропозиції щодо перспективних 

спеціальностей і спеціалізацій підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації працівників освіти, в тому числі за сертифікатними програмами. 

3.5.5. Обговорює і затверджує виконання індивідуальних планів роботи 

викладачів кафедри, виконання ними педагогічного навантаження відповідно 

до затверджених директором інституту середньорічних норм; щосеместрово 

заслуховує звіти викладачів про виконання індивідуальних планів.  

3.5.6. Організовує перепідготовку і підвищення кваліфікації науково-

педагогічного складу кафедри, вивчає і розповсюджує досвід роботи кращих 

викладачів, допомагає молодим викладачам в оволодінні педагогічною 

майстерністю. 

3.5.7. Обговорює звіти завідувача кафедри. Складає за уніфікованою 

формою звіт про роботу кафедри за результатами всіх видів діяльності 



протягом навчального року з обговоренням і затвердженням на засіданні 

наприкінці року. 

3.5.8. Забезпечує виконання державних вимог до акредитації 

спеціальностей і освітніх програм, за якими кафедра є випусковою. 

3.5.9. Готує акредитаційні (ліцензійні) справи освітніх програм 

(спеціальностей), за якими кафедра є випусковою. 

3.5.10. Проводить перемовини з підприємствами, установами та 

організаціями щодо співпраці в галузі освітньої і наукової діяльності, 

залучення практиків до викладання, організації дуальної і мережевої форм 

навчання, діяльності Ради роботодавців спеціальності, участі роботодавців у 

започаткуванні і розвитку освітніх програм, опитування роботодавців. 

3.5.11. Проводить опитування студентів, випускників і науково- 

педагогічно складу. 

 

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може 

перебувати на посаді більш як два строки.  

Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри 

обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою закладу 

вищої освіти строком на п’ять років із урахуванням пропозицій трудового 

колективу Інституту та кафедри. Директор Інституту укладає з керівником 

кафедри контракт. 

4.2. Завідувач кафедри організовує роботу кафедри і несе повну 

відповідальність за результати діяльності кафедри. 

4.3. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною та науковою діяльністю викладачів. 

Завідувач кафедри щорічно звітує про свою діяльність на засіданні 

кафедри. 

4.4. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним 

розписом відповідно до контингенту студентів і може коригуватися в разі 

збільшення або зменшення педагогічного навантаження на новий навчальний 

рік. 

Призначення на посаду науково-педагогічних працівників кафедри 

здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про освіту», Рекомендацій щодо проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. 

№ 1005, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 

1187, Кодексу законів про працю, Положення про проведення конкурсного 



відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів від 03 липня 2017 року № 4/17. 

4.5. Основною формою колективного обговорення та розв'язання 

поточних і перспективних питань освітньої, методичної і наукової роботи є 

засідання кафедри. Засідання кафедри проводяться не рідше одного разу на 

місяць відповідно до затвердженого плану роботи. 

4.6. Засідання кафедри уповноважене приймати рішення за умови 

присутності не менше ніж 2/3 основних її працівників. Рішення приймаються 

простою більшістю голосів присутніх членів кафедри й оформлюються 

протокольно. У голосуванні беруть участь науково-педагогічні працівники, 

для яких кафедра є основним місцем роботи. Співробітники кафедри, які 

працюють за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають 

право дорадчого голосу. 

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не 

менше 1/3 постійного складу кафедри або за рішенням завідувача кафедри. 

4.7. На засідання кафедри можуть бути запрошені працівники інших 

кафедр і закладів вищої освіти, підприємств, установ та організацій, а також 

студенти, які навчаються з дисциплін кафедри. 

4.8. Нормативна документація та розпорядчі акти з організації 

освітнього процесу, підготовки наукових кадрів, які видаються в Інституті, 

Університеті, є для кафедри обов'язковими для виконання. 

4.9. Для забезпечення виконання навчальної, методичної та наукової 

роботи кафедра у своєму підпорядкуванні кафедра може мати лекційні 

аудиторії, навчальні кімнати, лабораторії, кабінети тощо. Кафедра відповідає 

за належний стан аудиторного та лабораторного фонду, а також за цільове 

використання приміщень. 

4.10. На кафедрі може бути створена секція, якщо виникає необхідність 

забезпечення розвитку нового напрямку навчальної, методичної та наукової 

діяльності. 

4.11. Якщо кафедра об'єднується в комплекси та інші типи об'єднань із 

науково-дослідними інститутами та іншими установами, то взаємний договір 

може передбачати використання приміщень структурних підрозділів 

останніх для проведення навчальної, методичної, наукової і виховної роботи. 

4.12. Кафедра в межах своєї компетенції для реалізації покладених на неї 

завдань здійснює представництво у вчених та Науково-методичній радах 

Інституту та Університету. 

4.13. Кафедра розробляє перспективну концепцію і стратегічний план 

своєї діяльності та подає відповідні пропозиції до концептуальних та 

програмних документів Інституту. 

 

 

 

 

 

 



5. ПРАВА 

 

5.1. Співробітники кафедри у своїй діяльності керуються правилами 

внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими документами 

Інституту та Університету.  

5.2. Свої права кафедра реалізує через рішення, які приймаються на 

засіданні кафедри та шляхом прийняття рішень завідувачем кафедри. 

Представлення інтересів кафедри здійснює її завідувач або уповноважена 

особа, яка набула таких прав за рішенням засідання кафедри. 

5.3. Кафедра має право: 

5.3.1. Подавати заступнику директора з навчально-виховної роботи:  

- розподілу годин на лекційні, семінарські (практичні, лабораторні), 

індивідуальні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої освіти та 

пропозиції щодо формування розкладу занять за два місяці до початку 

наступного семестру, керуючись робочими навчальними програмами 

дисциплін;  

- розкладу занять.  

5.3.2. Вимагати від здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників виконання Правил внутрішнього розпорядку Інституту, 

посадових інструкцій, трудового договору (контракту), даного Положення.  

5.3.3. Представляти інтереси Інституту та Університету в міжнародних 

організаціях, на міжнародних конференціях (симпозіумах), у державних 

установах, підприємствах та організаціях України в межах наданих 

повноважень. 

5.3.4. Вносити пропозиції директору Інституту,заступнику директора з 

навчально-виховної роботи, Вченій Раді Інституту, Науково-методичній раді 

Університету щодо введення та удосконалення освітніх програм, навчальних 

планів, робочих програм навчальних дисциплін, навчально-виховного і 

науково-дослідних процесів.  

5.3.5. Подавати згідно чинних нормативних документів, клопотання 

щодо заохочення науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти 

або застосування заходів дисциплінарного впливу, а також застосування 

інших заходів, передбачених чинним законодавством та Правилами 

внутрішнього розпорядку Інституту. 

5.3.6. Брати участь у роботі всіх заходах Інституту та Університету, де 

обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри.  

5.3.7. Клопотати перед адміністрацією Інституту про сприяння реалізації 

плану розвитку кафедри, щодо модернізації навчально-лабораторного та 

наукового обладнання, оснащення службових приміщень, аудиторій, 

лабораторій кафедри сучасними технічними засобами навчання, 

комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.  

5.4. Завідувач кафедри має право: 

- представляти кафедру перед керівництвом Інституту та Університету; 

- вносити пропозиції щодо змін кадрового складу кафедри для 

підвищення якісного рівня викладацького персоналу, подавати клопотання 



про заохочення працівників кафедри та застосування до них дисциплінарних 

стягнень; 

- подавати пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівців; 

- планувати навчальне навантаження викладачів кафедри, контролювати 

його виконання; 

- давати доручення працівникам кафедри відповідно до їх посадових 

обов'язків; 

- відвідувати всі види навчальних занять, які проводяться викладачами 

кафедри; 

- скликати в установленому порядку засідання кафедри, брати участь у 

заходах, які проводяться в Інституті, Університеті, що стосуються діяльності 

кафедри; 

- брати участь у розробці та погодженні проєктів інструкцій, положень 

та інших нормативних документів Інституту, що мають відношення до 

питань діяльності кафедри; 

- своєчасно отримувати дані про нормативно-правові акти, що надходять 

до Інституту, якщо в них міститься інформація щодо регулювання процесів 

роботи кафедри. 

5.5. Права співробітників кафедри визначаються чинним законодавством 

України, Статутом Університету, Положенням про Інститут, Колективним 

договором та відповідними посадовими інструкціями. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність 

працівників кафедри: завідувача кафедри, секретарів кафедри та інших 

працівників кафедри. Відповідальність кожного працівника кафедри 

залежить від покладених на нього посадових обов’язків, носить 

індивідуальний характер і визначається посадовими обов’язками, Правилами 

внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими документами 

Інституту та Університету.  

6.2. Завідувач кафедри (секретар кафедри) несе персональну 

відповідальність за:  

- роботу кафедри в цілому;  

- стан навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної і виховної 

роботи в колективі кафедри;  

- стан трудової дисципліни;  

- комплектування і підготовку науково-педагогічних кадрів;  

- якість викладання дисциплін кафедри;  

- впровадження і використання викладачами кафедри інноваційних 

технологій на лекційних, семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;  

- оцінювання поточної роботи здобувачів вищої освіти згідно чинних 

положень Інституту та Університету;  



- ведення науково-педагогічними працівниками кафедри журналів 

обліку академічної групи відповідно до вимог нормативно-правових та 

організаційно- методичних документів Інституту та Університету;  

- своєчасне відображення науково-педагогічними працівниками кафедри 

результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти в журналах обліку 

академічної групи;  

- порядок у закріплених за кафедрою службових приміщеннях.  

6.5. Завідувач кафедри зобов'язаний: 

- організувати та забезпечувати викладання навчальних дисциплін, які 

закріплені за кафедрою, на високому теоретичному та методичному рівні; 

- систематично контролювати якість проведення занять викладачами 

кафедри та вживати заходів щодо вдосконалення освітнього процесу на 

системній основі з використанням передового досвіду; 

- складати перспективні та поточні річні плани з навчальної, навчально-

методичної, науково-дослідної, організаційно-виховної робіт кафедри, плани 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, 

домагатися їх виконання; 

- розподіляти педагогічне навантаження та функціональні обов'язки між 

викладачами і співробітниками кафедри, контролювати своєчасне і якісне їх 

виконання; 

- проводити рейтингове оцінювання викладачів кафедри; 

- проводити опитування студентів, випускників, викладачів і 

роботодавців з метою отримання актуальної інформації щодо якості освітніх 

послуг; 

- затверджувати індивідуальні плани роботи викладачів і співробітників 

та постійно контролювати їх виконання; 

- складати графіки взаємовідвідування занять та організовувати 

проведення відкритих занять викладачів кафедри; 

- проводити засідання кафедри, організовувати обговорення стану 

виконання планів, що стосуються діяльності кафедри, не рідше одного разу 

на місяць; 

- керувати методичною роботою кафедри: підготовкою підручників, 

навчальних посібників, методичних розробок, навчально-методичних 

комплексів із дисциплін; 

- організовувати і контролювати самостійну роботу студентів, 

запроваджувати в системі контролю поточної успішності студентів перехід 

до рейтингового оцінювання знань. Аналізувати на засіданнях кафедри 

результати успішності студентів із навчальних дисциплін, що закріпленні за 

кафедрою; 

- створювати та систематично удосконалювати навчально-лабораторну 

базу кафедри, оновлювати її відповідно до сучасного рівня науково-

технічного прогресу; 

- своєчасно виконувати рішення, розпорядження, що стосуються 

діяльності кафедри. Забезпечувати ведення та збереження документації 

кафедри; 



- планувати та контролювати проведення організаційно-виховної роботи 

зі студентами; 

- керувати науково-дослідною діяльністю кафедри; 

- створювати умови для науково-дослідної, дослідно-конструкторської 

та інших видів наукової діяльності студентів, забезпечувати їх участь у 

наукових конференціях, предметних олімпіадах, виставках, конкурсах; 

- планувати та контролювати підвищення кваліфікації викладачів 

кафедри; 

- підтримувати на кафедрі належний рівень навчальної дисципліни, 

утверджувати здорову морально-психологічну атмосферу, сприяти розвитку 

творчої ініціативи викладачів та співробітників; 

- підтримувати тісні зв'язки кафедри з іншими кафедрами Інституту й 

Університету, практикувати об'єднані засідання кафедр для обговорення 

актуальних питань навчально-методичної, наукової і виховної робіт, 

впровадження досягнень науково-технічного процесу у виробництво; 

- проводити роботу з налагодження творчих зв'язків із науковими 

установами та організаціями, організаціями-роботодавцями в Україні й за 

кордоном; 

- надавати методичну і консультативну допомогу спеціалістам 

підприємств, викладачам коледжів, технікумів; 

- бути присутнім на всіх засіданнях, де розглядається питання діяльності 

кафедри; 

- розробляти посадові інструкції працівників кафедри відповідно до 

вимог чинного законодавства та контролювати їх виконання. 

6.3. Науково-педагогічні працівники кафедри несуть відповідальність за: 

- дотримання умов контракту;  

- дотримання індивідуального плану роботи викладачів;  

- своєчасне подання звітної документації, копій документів про освіту, 

підвищення кваліфікації, участь у наукових і навчально-методичних заходах, 

електронних файлів наукових і навчально-методичних праць, проведення 

самооцінювання з метою розрахунку рейтингу викладачів згідно чинних 

нормативних документів Інституту та Університету; 

- дотримання трудового розпорядку та навчальної дисципліни;  

- якість викладання дисциплін кафедри;  

- оцінювання поточної роботи здобувачів вищої освіти згідно чинних 

положень Інституту та Університету;  

- ведення журналів обліку навчальної роботи здобувачів вищої освіти 

академічної групи відповідно до вимог нормативно-правових та 

організаційно-методичних документів Інституту та Університету; 

- своєчасне та достовірне відображення результатів оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти в журналах обліку навчальної роботи здобувачів 

вищої освіти академічної групи відповідно до успішності здобувачів вищої 

освіти;  

- дотримання здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни під час 

занять в аудиторіях Інституту;  



- виконання розпоряджень завідуючого кафедрою, наказів директора та 

інших внутрішніх нормативних документів Інституту. 

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КАФЕДРИ 

 

7.1. Контроль за діяльністю кафедри здійснює директор Інституту та 

його заступники. 

7.2. Завідувач кафедри звітує про свою діяльність перед кафедрою, 

Вченою радою Інституту. 

7.3. Контроль за діяльністю кафедри та перевірка певних видів роботи 

кафедри може здійснюватися за рішенням директора або заступника 

директора з навчально-виховної роботи, та структурними підрозділами 

Університету. 

 

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КАФЕДРИ 

 

8.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її ліквідації 

або реорганізації. 

8.2. Кафедра реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради 

Інституту. 

8.3. При реорганізації кафедри документи, які знаходяться на кафедрі, 

передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації – до архіву 

Інституту. 

 

ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Це Положення розглядається і затверджується Вченою радою 

Інституту та вводиться в дію наказом директора Інституту. 

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

затверджуються Вченою радою Інституту за поданням кафедри або Вченої 

ради Інституту та вводяться в дію наказом директора Інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


