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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Стандарт підприємства «СТП–45-2019 "Положення про кафедру 

Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій" розроблене 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 

листопада 2015 р.,  інших нормативно-правових актів, які регулюють освітню 

діяльність в Україні, Статуту  ЗІЕІТ,  СТП-43-2019 «Положення організацію 

освітнього процесу» та інших нормативних актів Інституту. 

1.2. Кафедра - є базовим структурним підрозділом Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій, що провадить освітню, методичну та 

наукову діяльність за певною спеціальністю чи міжгалузевою групою 

спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних 

працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них 

мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. 

1.3  Кафедра створюється рішенням Вченої ради Інституту. На підставі цього 

рішення ректор видає наказ про створення кафедри. Кафедра входить до складу 

факультету. Кафедра реорганізується, припиняє діяльність (ліквідується) чи 

перейменовується наказом ректора Інституту за рішенням Вченої ради Інституту. 

1.4  Кафедру очолює завідувач кафедри, який повинен мати науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. 

До складу кафедри входять професори, професори-консультанти, доценти, 

старші викладачі, викладачі, асистенти, старші і молодші наукові співробітники, 

аспіранти. 

1.5  Керівник 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. 

1.6  В Інституті створюються і діють: 

1) кафедри,   які   відповідають за     виконання освітньо-професійної та/або   

освітньо-наукової програми й підготовку здобувачів вищої освіти (випускові 

кафедри); 

2) кафедри,   які відповідають    за виконання   певної компоненти (частини) 

освітньої програми (не випускові кафедри). 

1.7. Випускова  кафедра   відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти, 

виконання освітньо-професійної та/або освітньо-наукової програми, за якість 

викладання навчальних дисциплін освітньої програми, забезпечення програмних 

результатів навчання і формування фахових компетентностей випускника. 
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1.8. Кафедра може мати статус випускової кафедри за однією або кількома 

освітньо-професійними програмами (бакалаврського та/або магістерського рівня 

підготовки)   та/або    освітньо-науковими      програмами    (магістерського рівня 

підготовки     та/або    підготовки доктора філософії)     за однією    або кількома 

спеціальностями (спеціалізаціями). 

1.9. Випускова кафедра відповідає також за:  

- кадрове забезпечення освітнього процесу за відповідними освітніми та/або 

освітньо-науковими програмами;  

- розроблення навчальних планів; розроблення та методичне забезпечення 

освітніх програм;  

- організацію, методичне забезпечення і керівництво підготовкою 

дипломних (магістерських, бакалаврських) робіт;  

- організацію, методичне забезпечення та проведення всіх видів практики; - 

організацію роботи екзаменаційних комісій та атестацію випускників. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

2.1. Робота кафедри ґрунтується на принципах: верховенства права, 

людиноцентризму, науковості, саморозвитку, гуманізму, патріотизму, 

демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної 

цілісності, академічного наступництва; забезпечення якості освітньої діяльності, 

єдності навчання, виховання та розвитку, інтеграції з ринком праці, інтеграції у 

міжнародний освітній та науковий простір; колегіальності та гласності 

обговорення питань і прийняття рішень, що належать до її компетенції; 

персональної і колективної відповідальності. 

2.2. Мета кафедри: здійснення гідного внеску в розвиток українського 

суспільства через генерування нових наукових знань, їх поширення та підготовку 

на цій основі конкурентоспроможних фахівців, які здатні до самостійної 

професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства та інноваційної 

економіки і мають гуманістичну ціннісну орієнтацію.  

2.3. Основними напрямами діяльності кафедри є:  

- навчальна робота; 

- науково-методична робота;  

- науково-дослідна та інноваційна діяльність; 

- організаційна робота;  

- профорієнтаційна діяльність;  

- виховна робота зі студентами; 

- міжнародна діяльність.  
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2.4. Кафедра спрямовує свою діяльність на: 

- якісну реалізацію освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, 

успішне виконання навчальних планів підготовки; 

- усебічний розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних 

працівників, аспірантів та студентів Інституту та створення організаційних умов 

для його реалізації; 

- професійний, духовний, моральний, етичний, естетичний розвиток 

особистості студента, формування у нього людиноцентрованого світогляду, 

гуманістичних культурних цінностей, високих етичних і естетичних потреб, 

патріотизму та міжнаціональної і релігійної толерантності. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

3.1. Кафедра здійснює навчальну, методичну, науково-дослідну,  

організаційну, профорієнтаційну, та  міжнародну роботу. 

3.2. Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення 

освітнього процесу за всіма формами навчання і видами навчальних занять з усіх 

навчальних дисциплін та інших компонентів навчального плану, закріплених за 

кафедрою.  

Основними завданнями навчальної роботи кафедри є: 

- організування і проведення для студентів і аспірантів навчальних занять з 

навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до навчальних планів 

певних спеціальностей і робочих програм навчальних дисциплін; 

- організування курсового проектування студентів; 

- організування самостійної роботи студентів; 

- проведення контрольних заходів для оцінювання результатів навчання студентів 

і аспірантів із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін та інших 

компонентів навчальних планів; 

- забезпечення високого рівня якості навчального процесу відповідно до 

стандартів вищої освіти і нормативних документів; 

- удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, 

техніки, технології та організування виробництва; 

- впровадження прогресивних методів і сучасних технологій навчання, в тому 

числі інформаційних; 

- організування і проведення практик студентів; 

- організування атестації випускників і забезпечення ефективної роботи 

екзаменаційних комісій; 

- удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу та проведення 
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контрольних заходів; 

- перевірка на академічний плагіат курсових та випускних кваліфікаційних робіт; 

- участь у проведенні контролю залишкових знань студентів; 

- організування і проведення спільно з фаховою атестаційною комісією фахових 

вступних випробувань; 

- підготовка студентів до міжнародних та всеукраїнських олімпіад зі 

спеціальностей і навчальних дисциплін; 

- участь у проведенні вступних випробувань; 

- участь у формуванні проектних груп, відповідальних за підготовку здобувачів 

вищої освіти за певною спеціальністю; 

- планування, організування та контролювання самостійної роботи аспірантів 

(здобувачів) (відповідно до освітньо-наукової програми, навчального плану та 

робочої програми навчальної дисципліни); 

- інші завдання, передбачені чинним законодавством та внутрішніми 

нормативними документами Інституту. 

3.3. Методична робота кафедри передбачає формування навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. Основними завданнями 

методичної роботи кафедри є: 

- участь у формуванні освітніх програм підготовки фахівців, розроблення 

навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей (спеціалізацій) різних 

освітніх рівнів; 

- розроблення робочих програм навчальних дисциплін кафедри і програм практик 

студентів; 

- формування переліку тем курсових та випускних кваліфікаційних робіт; 

- підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій для проведення практичних і лабораторних занять, практик 

студентів, виконання контрольних, розрахунково-графічних, курсових, випускних 

кваліфікаційних робіт і проектів, організації самостійної роботи студентів, а 

також іншої навчально-методичної літератури; 

- забезпечення розміщення повних комплектів навчально-методичного 

забезпечення з усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, у 

віртуальному навчальному середовищі Інституту; 

- розроблення засобів діагностики навчальних досягнень студентів (тестових 

завдань, питань для виконання контрольних робіт, екзаменаційних білетів тощо) 

та критеріїв їх оцінювання; 

- розроблення і впровадження в освітній процес лабораторних робіт, 

комп’ютерних практикумів, пакетів прикладних програм, а також технічних 
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засобів навчання; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів. 

3.4. Науково-дослідна робота кафедри передбачає організацію  і 

забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) 

кафедри, проведення ними наукових досліджень та публікування їхніх 

результатів.  

Основними завданнями наукової роботи кафедри є: 

- проведення наукових досліджень; 

- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії); 

- забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу; 

- використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі; 

Наукова діяльність реалізується шляхом: 

- участі в організації науково-практичних заходів Інституту, інших наукових 

установ України та інших країн: конференцій, виставок, круглих столів, форумів, 

тренінгів тощо; 

- організаційного забезпечення підготовки та видання наукових публікацій 

(монографій, статей у наукових журналах, доповідей та повідомлень на наукових 

конференціях тощо), у тому числі спільних наукових праць із провідними 

вченими України та представниками зарубіжних наукових шкіл; 

- в підготовці ними оригінальних навчально-методичних та наукових праць й 

опублікуванні їх у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та інших 

періодичних виданнях, зокрема, включених до наукометричних баз Scopus або 

Web of Science. 

-  рецензування рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників, дисертацій, наукових статей, наукових проектів, звітів 

тощо. 

- організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, залучення їх до 

наукової та дослідницької роботи кафедри; 

- впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес; 

- експертизи та рецензування авторефератів, дисертацій, наукових публікацій, 

опанування дисертацій; 

- підготовки дисертацій на здобуття наукових ступенів; підготовка наукових 

кадрів; 

- організація та залучення студентів до наукової роботи (керування науковою 

роботою студентів, створення та забезпечення функціонування студентських 

наукових гуртків, підготовка студентів до участі у наукових конференціях, 

семінарах, міжнародних і Всеукраїнських конкурсах наукових робіт тощо), 
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забезпечення участі в міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів тощо); 

-  обговорення і рекомендація кандидатур на отримання вчених і почесних звань; 

- ініціювання представлення кандидатур до нагородження державними, 

відомчими, регіональними, інститутськими та іншими відзнаками. 

3.5.  Організаційна робота кафедри передбачає виконання таких основних 

завдань: 

- контролювання якості проведення НПП кафедри навчальних занять, практик 

студентів тощо; 

- установлення творчих зв’язків з українськими та закордонними вищими 

навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами; 

- сприяння підвищенню кваліфікації та стажуванню НПП кафедри, планування 

цих заходів та контроль за їхньою реалізацією; 

- організація співпраці з іншими кафедрами Інституту з питань організації 

освітнього процесу; 

- організація систематичного зв’язку з випускниками кафедри; 

- підготовка ліцензійних і акредитаційних справ зі спеціальностей (спеціалізацій), 

закріплених за кафедрою; 

- оприлюднення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах та на 

веб-сторінці кафедри, що розміщена на офіційному веб-сайті Інституту. 

- організація створення, супроводження і наповнення змістовою, повною і 

актуальною інформацією сторінки кафедри на інтернет-сайті Інституту, інших 

інформаційних ресурсів, призначених для висвітлення і супроводження діяльності 

кафедри в мережі Інтернет; 

- організація навчально-наукової роботи НПП зі студентами через технології 

дистанційного навчання; 

- формування і подання до Вченої ради Інституту звіту про освітню, наукову та 

міжнародну діяльність кафедри за 5 років. 

3.6. Основними завданнями профорієнтаційної роботи кафедри є: 

- розробка та реалізація комплексу заходів для підвищення іміджу та створення 

позитивного сприйняття кафедри та  інституту в середовищі абітурієнтів; 

- організація та розвиток співпраці із загальноосвітніми закладами, технікумами 

та коледжами з метою проведення профорієнтаційної роботи серед учнів, 

випускників та батьків; 

- інформування про правила прийому до Інституту (зокрема на спеціальності 

кафедри) та умови навчання, проживання й організацію дозвілля студентів; 

- створення гуртків та секцій за напрямком роботи кафедри для формування в 

абітурієнтів освітніх і професійних інтересів; 
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- організація екскурсій до Інституту та участь у проведенні «Днів відкритих 

дверей», олімпіад, конференцій з залученням потенційних абітурієнтів, студентів 

та випускників кафедри. 

 

3.7.Основними завданнями міжнародної діяльності кафедри є: 

-  вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри і його 

використання в освітньому процесі; 

- організація обміну досвідом зі спорідненими кафедрами закордонних  

університетів-партнерів; 

- інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян і 

забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців; 

- участь у виконанні міжнародних проектів, програм; 

- організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази 

даних іноземних випускників кафедри (за їх наявності); 

- забезпечення міжнародної академічної мобільності студентів, в тому числі 

впровадження та реалізація програм подвійних дипломів; 

- забезпечення міжнародної академічної мобільності НПП. 

 

4. СТРУКТУРА КАФЕДРИ ТА УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ 

4.1. Структура, кількісний та якісний склад кафедри визначаються 

характером її спеціалізації, кількістю та змістом навчальних дисциплін, які 

закріплені за кафедрою, обсягом навчального навантаження, складністю та 

обсягом науково-дослідної роботи, іншими чинниками. 

4.2. Управління кафедрою здійснює завідувач кафедри, що є науково-

педагогічним працівником, який має науковий ступінь та/або вчене звання у 

спеціальності, що відповідає профілю кафедри.  

4.2.1 Завідувач кафедри у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, Статутом та іншими нормативними актами Інституту, 

наказами ректора Інституту, рішеннями Вченої ради Інституту, дорученнями 

ректора, проректорів, декана факультету відповідно до їхньої компетенції.  

Завідувач кафедри підпорядковується безпосередньо декану факультету та  

проректору з навчальної роботи. 

4.2.2 Розпорядження завідувача кафедри щодо діяльності кафедри є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками кафедри і можуть бути 

скасовані вищим керівництвом за умови, якщо вони суперечать законодавству 

України, Статуту або іншим нормативним актам Інституту.  

4.2.3 На період відсутності завідувача кафедри (відпустка, хвороба, 
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відрядження) обов’язки завідувача виконує особа, призначена наказом ректора.  

4.2.4 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, своєчасний і обґрунтований розподіл педагогічного 

навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри. 

4.2.5 Завідувач кафедри здійснює безпосереднє керівництво колективом 

кафедри щодо організації та вдосконалення навчальної, науково-методичної, 

науково-дослідної, виховної, організаційної та профорієнтаційної роботи; 

здійснення наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки і підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників.  

4.2.6 З питань діяльності кафедри завідувач має право звертатись до 

ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів Інституту в межах їх 

компетенції. 

4.2.7 Завідувач кафедри бере участь у роботі органів управління Інститутом, 

де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри. 

4.2.8 Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за діяльність 

кафедри за всіма напрямами. 

          4.3. До штатного складу кафедри можуть входити: завідувач кафедри, 

професори, професори-консультанти, доценти, старші викладачі, викладачі, 

асистенти, викладачі-стажисти, аспіранти, а також співробітники наукових і 

навчально-наукових підрозділів, які входять до структури кафедри. 

4.4. З метою належного кадрового забезпечення якості освітнього процесу 

на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом особи, які 

мають наукові ступені та/або вчені звання, а також випускники аспірантури й 

докторантури та особи, які мають відповідний ступінь вищої освіти. 

Порядок обрання на посади науково-педагогічних працівників та укладання 

з ними трудових договорів (контрактів) визначається Положенням «Про порядок 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників ПрАТ «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій».  

4.5. Колегіальними органами управління кафедри є збори кафедри та 

засідання кафедри. 

4.5.1. Чергові засідання кафедри проводяться відповідно до річного плану 

роботи не менше одного разу на місяць. 

У разі виробничої потреби завідувач кафедри має право призначати позапланові 

засідання кафедри. Позапланове засідання кафедри також може бути скликане з 
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ініціативи 1/3 складу науково-педагогічних працівників кафедри. 

4.5.2. Головою засідання кафедри є її завідувач, а за його відсутності – 

науково-педагогічний працівник, який виконує обов’язки заступника завідувача 

кафедри. Секретарем засідання кафедри є старший лаборант (лаборант) кафедри 

або особа з числа науково-педагогічних працівників. 

4.5.3. Присутність на засіданні кафедри є обов’язковою для всіх науково-

педагогічних працівників кафедри, за винятком відсутності з поважних причин 

(відпустка, хвороба, відрядження і подібне). На засідання кафедри можуть бути 

запрошені представники адміністрації Інституту, факультету, працівники 

структурних підрозділів Інституту, науково-педагогічні працівники інших кафедр 

Інституту та інших закладів вищої освіти, працівники інших організацій, 

підприємств, установ, докторанти, аспіранти, студенти, які опановують навчальні 

дисципліни, що закріплені за кафедрою. 

4.5.4. За виробничої потреби та доцільності може проводитися спільне 

засідання кількох кафедр. 

4.5.5. Кафедра правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 

не менше 2/3 складу її науково-педагогічних працівників, які працюють на 

постійній основі. Рішення кафедри приймаються, як правило, прямим відкритим 

голосуванням, крім випадків, коли законодавством та/або нормативними актами 

Інституту передбачено обов’язкове таємне голосування. За рішенням кафедри 

окремі питання з порядку денного засідання можуть вирішуватися шляхом 

таємного голосування. 

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше 50 відсотків присутніх на засіданні науково-педагогічних працівників 

кафедри.  

4.5.6. До компетенції засідання кафедри належить, зокрема, плановий та 

позаплановий розгляд питань про: 

– рекомендацію кандидатури на посаду завідувача кафедри; 

– рекомендацію кандидатур на посади науково-педагогічних працівників кафедри 

(професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента); 

– рекомендацію кандидатур науково-педагогічних працівників у виборні органи 

Інституту, факультету, навчально-наукового інституту; 

– рекомендацію для присвоєння науково-педагогічним працівникам кафедри 

вчених звань; 

– підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та надання 

рекомендацій кандидатам для вступу до аспірантури; 

– пропозиції щодо плану дослідницької роботи та/або інформації про обсяг 
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наукової роботи, необхідної для підготовки дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук, і надання за результатами розгляду рекомендації 

кандидатам для вступу до докторантури; 

– заслуховування, обговорення, прийняття рішень про рекомендацію до захисту і 

подання до спеціалізованої вченої ради висновків щодо наукових праць на 

здобуття наукового ступеня за профілем кафедри; 

– затвердження розподілу навчальної, науково-методичної, наукової, виховної, 

організаційної та інших видів робіт між науково-педагогічними працівниками 

кафедри; 

– затвердження річних і семестрових планів роботи та звітів про діяльність 

кафедри; 

– науково-методичну та наукову діяльність кафедри та окремих науково-

педагогічних працівників; 

– підготовку та рекомендацію до видання навчально-методичної літератури за 

профілем кафедри; 

– рекомендацію до публікації наукових праць за профілем кафедри; 

– затвердження робочих навчальних програм та інших навчально-методичних 

матеріалів з дисциплін, які закріплені за кафедрою; 

– заслуховування звітів про виконання індивідуальних планів викладачів кафедри. 

4.5.7. Засідання кафедри оформляється письмовим протоколом, який має 

реально відображати конструктивність обговорень, конкретність прийнятих 

рішень, а також їх реалізацію. 

Протокол підписують голова та секретар засідання кафедри. 

4.6. Кафедра звітує про свою діяльність перед ректором, Вченою радою, 

Науково-методичною радою. 

4.7.  Контроль за діяльністю кафедри здійснює декан факультету, керівник 

начального відділу, проректори, ректор Інституту. Контроль за діяльністю 

кафедри та перевірка певних видів роботи кафедри може здійснюватися за 

рішенням ректора іншими посадовими особами та структурними підрозділами 

Інституту. 

 

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ  ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

5.1. Кафедра у своїй діяльності керується законодавством України про 

освіту, Правилами внутрішнього розпорядку,  Положенням про організацію 

освітнього процесу, іншими нормативними актами Інституту та цим Положенням.  
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5.2. Права кафедри: 

5.2.1. Виносити на розгляд Вченої ради, ректора, Науково-методичної ради 

пропозиції щодо удосконалення навчальних планів освітніх програм і програм 

навчально-виховного і науково-дослідного процесів. 

5.2.2. Брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління Інституту, 

де обговорюють й вирішують питання діяльності кафедри. 

5.2.3. Клопотати перед адміністрацією Інституту про сприяння реалізації 

програми інноваційного розвитку кафедри, модернізацію навчального та 

навчально-лабораторного обладнання, оснащення службових приміщень, 

аудиторій, лабораторій кафедри сучасними технічними засобами навчання, 

комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням тощо. 

5.2.4. Подавати згідно з чинними нормативними актами, клопотання щодо 

заохочення науково-педагогічних працівників, студентів або застосування заходів 

дисциплінарного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених 

чинним законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку Інституту. 

5.2.5. Вимагати від здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників виконання Правил внутрішнього розпорядку Інституту, вимог 

Положення про організацію освітнього процесу, цього Положення.  

5.2.6. Представляти інтереси Інституту (в межах наданих повноважень) в 

державних органах, наукових установах та інших організаціях в Україні та в 

зарубіжних країнах, в міжнародних організаціях, на міжнародних науково-

практичних заходах (конференціях, симпозіумах тощо). 

5.3. Обов’язки кафедри: 

5.3.1. Дотримуватися у своїй діяльності законодавства про освіту, 

нормативних документів Інституту, Хартії взаємовідносин в Інституті. 

5.3.2. Дотримуватися у своїй діяльності принципів: верховенства права, 

людиноцентризму, науковості, патріотизму, демократизму, академічної 

доброчесності, цілісності, забезпечення якості освітньої діяльності, персональної і 

колективної відповідальності. 

5.3.3. Дотримуватися правил академічного наступництва, розвивати і 

примножувати академічні традиції Інституту. 

5.3.4. Здійснювати навчальну, науково-методичну, науково-дослідну, 

виховну, організаційну та іншу роботу на високому професійному рівні. 

5.4. Відповідальність кафедри. 

5.4.1.Завідувач кафедри (науково-педагогічний працівник, який виконує 

обов’язки заступника завідувача кафедри) несе персональну відповідальність за: 

- Роботу кафедри в цілому. 
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- Комплектування і підготовку науково-педагогічних кадрів кафедри. 

- Розподіл педагогічного навантаження з навчальних дисциплін, які 

закріплені за кафедрою, між науково-педагогічними працівниками кафедри. 

- Стан навчальної, науково-методичної, науково-дослідної і виховної роботи 

кафедри.  

- Якість викладання навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою.  

- Упровадження і використання науково-педагогічними працівниками 

кафедри інноваційних технологій на лекційних, семінарських (практичних, 

лабораторних), індивідуально-консультативних заняттях.  

- Оцінювання поточної роботи здобувачів вищої освіти згідно з вимогами 

нормативних документів Інституту.  

- Ведення науково-педагогічними працівниками кафедри журналів обліку 

навчальної роботи студентів академічної групи відповідно до нормативно-

правових та організаційно-методичних документів Інституту. 

- Стан трудової та виконавчої дисципліни працівників кафедри.  

5.4.2. Науково-педагогічні працівники кафедри несуть відповідальність за:  

- Дотримання законодавства про працю, умов контракту, Правил 

внутрішнього розпорядку, Положення про організацію освітнього процесу, інших 

нормативних актів Інституту.  

- Дотримання в освітній діяльності та поза її межами вимог Хартії 

взаємовідносин в Інституті.  

- Дотримання індивідуального плану роботи викладача.  

- Якість викладання навчальних дисциплін.  

- Оцінювання поточної роботи студентів згідно з нормативними актами 

Інституту та вимогами академічної доброчесності.  

- Ведення журналів обліку навчальної роботи студентів відповідно до вимог 

нормативних актів та організаційно-методичних документів Інституту.  

- Своєчасне та достовірне відображення результатів оцінювання знань 

студентів в журналах обліку навчальної роботи студентів академічної групи 

відповідно до успішності студентів.  

- Дотримання студентами дисципліни навчання під час занять в аудиторіях 

Інституту.  

- Виконання розпоряджень завідувача кафедри, декана факультету, рішень 

Вченої ради, наказів та розпоряджень ректора, вимог нормативних документів 

Інституту.  
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6. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

6.1. Кафедра зобов’язана розробляти та зберігати у своїх робочих 

приміщеннях документацію, яка відображає зміст і організацію освітнього 

процесу, стан науково-методичної, науково-дослідної, виховної, організаційної та 

іншої діяльності науково-педагогічних працівників.  

6.2. В організації документального забезпечення своєї діяльності кафедра 

гарантує дотримання принципів заощадливого витрачання матеріальних ресурсів 

Інституту та сприяння розвитку електронних засобів комунікації та накопичення і 

збереження інформації,  електронної копії документу на сервері в розділі кафедри.  

6.3. Обов’язкове організаційне та навчально-методичне забезпечення 

діяльності кафедри включає: 

- Рішення Вченої Ради інституту, наказів і розпоряджень по інституту 

стосовно кафедри. 

- План роботи кафедри. 

- Протоколи засідань кафедри. 

- План на рік та документи про підвищення кваліфікації науково-- 

педагогічного складу кафедри.  

- Індивідуальні плани роботи викладачів. 

- Освітньо-професійна програма всіх рівнів вищої освіти.   

- Концепція всіх спеціальностей для яких кафедра є випусковою. 

- Навчально-методичне забезпечення усіх видів навчальних занять і усіх 

форм навчання з дисциплін кафедри.  

- Методичні вказівки до виконання дипломних (випускних) робіт.   

- Програми усіх видів практик. 

- Наскрізна програма практичної підготовки фахівця. 

- Наказ про закріплення за студентами керівників і тем дипломного 

проектування. 

- Наказ про склад  ЕК. 

- Графік роботи студентів над дипломними (магістерськими) роботами. 

- Звіт про роботу  ЕК. 

- Тематика наукової роботи викладачів. 

- Тематика наукової роботи студентів. 

- Списки науково-методичних праць викладачів. 

- Графік проведення консультацій викладачами. 

- Журнал інструктажу студентів з техніки безпеки (в лабораторіях). 




