


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кафедра є базовим структурним підрозділом Інституту, що провадить 

освітню, методичну та наукову діяльність з однієї або кількох споріднених 

спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін. Кафедра 

створюється рішенням Вченої ради за умови, якщо до її складу входить не 

менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є 

основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь 

або вчене звання.

1.2. Правовою основою діяльності кафедри є Закони України “Про 

освіту”, “Про вишу освіту”, інші закони та підзаконні нормативно-правові 

акти, Статут Інституту та це Положення.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, 

відданості ідеї правової держави, гуманізму, науковості, інтеграції науки з 

практикою, органічного зв’язку із загальнолюдськими цінностями, гласності 

обговорення питань, що віднесені до її компетенції, забезпечення прав і 

свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх 

обов’язків, професіоналізму, справедливості, свободи творчого пошуку, 

рівності умов кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, а також 

незалежності від втручання в її діяльність будь-яких політичних партій, 

громадських та релігійних організацій.

1.3. Кафедра покликана забезпечити реалізацію державної політики у 

галузі вищої освіти, перепідготовки та підвищенні кваліфікації фахівців у 

відповідності до їх кваліфікаційних характеристик.

Основні завдання кафедри полягають в:

• організації та безпосередньому здійсненні на належному науковому і 

методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, рівнями вищої освіти, які 

визначені ліцензіями і сертифікатами, наданими Інституту Міністерством 

освіти і науки України;
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• організації та проведенні актуальних фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень за профілем кафедри та розвитку науково- 

дослідницької роботи серед студентів, підготовці і виданні наукової, 

навчальної та методичної літератури для забезпечення освітнього процесу;

• наданні методичної допомоги керівництву Інституту в організації і 

проведенні виховної роботи зі студентами;

• співробітництві зі спорідненими кафедрами інших закладів освіти, 

відомими вченими з метою підготовки кадрів і проведення спільних 

наукових досліджень, обміну досвідом, організації освітнього процесу та 

науково-дослідної роботи.

1.4. Для виконання поставлених завдань кафедри мають право:

• самостійно вирішувати всі питання, що стосуються їх компетенції;

• визначати зміст навчальних програм із дисциплін, які викладаються на 

кафедрі, та подавати їх на затвердження Вченою радою Інституту, 

періодично вносити до них корективи;

• вносити пропозицій щодо формування штатного розпису;

• визначати обсяг навчального навантаження науково-педагогічного 

складу та затверджувати його у встановленому порядку;

• залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) науково- 

педагогічних працівників інших закладів освіти для забезпечення навчальної 

та наукової роботи;

• клопотати перед Вченою радою Інституту про присвоєння у 

встановленому порядку вчених звань науково-педагогічному персоналу

кафедри;

• створювати в структурі кафедри предметно-методичні секції з однієї чи 

кількох навчальних дисциплін, навчально-методичні кабінети для 

забезпечення належного рівня навчальної, методичної та науково-дослідної 

діяльності.
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• залучення провідних вчених, спеціалістів до проведення занять, 

контролю знань студентів, до участі в роботі Екзаменаційної комісії; 

забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
2.1. Організаційне керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, 

який обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою 

Інституту строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового 

колективу та кафедри.

Завідуючий кафедри безпосередньо підпорядкований ректору і є 

керівником всього складу кафедри, особисто організує перспективну і 

поточну роботу науково-педагогічного і навчально-допоміжного складу 

кафедри і несе персональну відповідальність за стан виконання завдань, що 

випливають з цього Положення.

Як керівник, завідувач кафедри бере участь в роботі всіх структурних 

підрозділів інституту, де обговорюються і вирішуються питання діяльності 

кафедр; складають перспективні й поточні кафедральні плани роботи; 

здійснюють розробку і подання для затвердження ректором (проректором) 

Інституту функціональних обов’язків співробітників кафедр; здійснюють 

розстановку науково-педагогічного складу кафедр, розподілення 

індивідуального педагогічного навантаження та контролюють якість його 

виконання; затверджують індивідуальні плани роботи викладачів, тематичні 

плани з дисциплін, що викладаються кафедрою, та іншу документацію в 

межах своєї компетенції; організовує і бере особисту участь у навчальній, 

навчально-методичній, науково-дослідницькій та виховній роботі з 

студентами, а також у проведенні занять в системі службово-методичної 

підготовки особового складу кафедри.

2.2. Діяльність кафедр здійснюється відповідно до плану роботи на

навчальний рік, який затверджується ректором Інституту. План роботи

кафедр складається на підставі керівних документів, які визначають зміст
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підготовки фахівців, перспективних та календарних планів основних заходів 

Інституту і повинен передбачати конкретні заходи (виконавців, терміни 

виконання) з організаційної, навчально-методичної та науково-дослідницької 

роботи, підвищення кваліфікації, виховної роботи з студентами, 

удосконалення навчально-матеріальної бази кафедр, забезпечення системи 

контролю виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного 

процесу, аналіз і оцінку результатів роботи та інші види діяльності кафедр.

Обговорення стану виконання плану роботи та інших питань діяльності 

педагогічного колективу проводиться на засіданнях кафедр під головуванням 

завідувача чи його заступника, в яких бере участь науково-педагогічний 

склад, навчально-допоміжний персонал. На засідання кафедр можуть бути 

запрошені співробітники інших кафедр, науково-дослідницьких установ, а 

також окремі студенти Інституту при обговоренні питань, що їх стосуються.

Засідання кафедр відбуваються не менш одного разу на місяць. 

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 

1/3 постійного складу або за рішенням завідувача кафедри. Всі засідання 

кафедри протоколюються.

Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не 

менш 2/3 її постійного складу. Рішення приймаються переважною більшістю 

голосів наявних членів кафедри.

У випадку невідповідності рішення кафедри до Статуту Інституту чи 

чинного законодавства, воно може бути скасоване ректором.

Рішення, що набрали чинності, є обов’язковими для виконання.

2.3. В структурі кафедри можуть створюватися і функціонувати 

предметно-методичні комісії (секції), склад і керівництво яких визначається 

завідувачем кафедри. Плани роботи предметно-методичних комісій (секцій) і 

наукових гуртків затверджуються завідувачем кафедри, а їх керівники 

періодично (не менш одного разу на семестр) звітують на засіданні кафедри.

2.4. Головним документом щодо планування і обліку роботи викладача є 

індивідуальний план роботи, в якому визначається обсяг і зміст всіх видів
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планової і фактично виконаної роботи за кожний місяць, семестр, впродовж 

навчального року. Він затверджується завідувачем кафедри до початку 

навчального року. Індивідуальний план роботи завідувача кафедри 

затверджує проректор з наукової та навчально-методичної роботи.

Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження на 

кожен рік визначається Вченою радою Інституту. Кафедра встановлює обсяг 

обов’язкового навчального навантаження конкретному викладачеві (у межах 

мінімального та максимального) з урахуванням виконання ним інших видів 

робіт (методичної, наукової, організаційної, виховної).

У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального 

навантаження, що визначені індивідуальним робочим планом у межах 

робочого часу.

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться 

до його індивідуального робочого плану.

2.5. Робочий час викладача визначається розкладом, графіком 

контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним 

планом роботи викладача. Час виконання робіт, непередбачених розкладом 

або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому в 

Інституті. Викладач зобов’язаний дотримуватися графіка робочого часу, який 

йому встановлено.

Забороняється відривати викладачів від проведення навчальних занять 

та інших заходів, що передбачені планом роботи кафедри.

Облік виконання всіх видів запланованих робіт здійснюється на основі 

фактично проведених занять, виконання методичної, наукової та інших видів 

роботи і відображається в індивідуальному плані роботи та картці обліку 

роботи викладача. Висновок щодо виконання індивідуальних планів роботи 

здійснюється завідувачем кафедри і відображається в завершальному розділі 

плану.

Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені
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Міністерством освіти і науки України, ректоратом, до планів роботи 

кафедри, предметно-методичних секцій можуть вноситися необхідні зміни, 

уточнення після їх попереднього обговорення на засіданнях кафедри.

2.6. На кафедрі ведеться діловодство відповідно до Інструкції з 

діловодства Інституту (таблиця 1).

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ КАФЕДРИ

№
з/п

Напрямок та 
вид

діяльності
Найменування документів та терміни зберігання

1 Організаційна
документація

Папка І.ОПП, ОКХ напряму підготовки, спеціальності 
(бакалавр, спеціаліст) - після заміни новими 1 р ік , ст. 
585 6.
Папка 2. Положення про кафедру, посадові 
інструкції: Положення про кафедру, посадові інструкції 
співробітників кафедри (завідувача, заступника зав. 
кафедри, лаборанта та викладачів) - до заміни новими , 
ст. 18 б.
Папка 3. Вхідна документація:
- накази, положення -  до заміни новими, ст. 18 б.
- розпорядження керівництва університету -  доки не  
м ине пот реба, ст. 16  а.
Папка 4. Вихідна документація - 3 роки , ст. 100 б.
Папка 5. Плани, графіки: план роботи кафедри на 
семестр, р ік , календарний план засідань кафедри на 
семестр, робочий план підготовки навчально- 
методичних матеріалів на 200—  200-навчальний рік, 
графік проведення консультацій викладачами кафедри 
(для випускаючих кафедр), графік чергувань викладачів 
кафедри, графік взаємовідвідуваня занять викладачами 
кафедри, графік контрольних відвідувань завідувачем 
кафедри./ р ік  (до заміни новими), ст. 620.
Папка 6. Протоколи засідань кафедри - 5 років

Папка 7. Індивідуальні плани роботи викладачів
(індивідуальний план викладача, педагогічне 
навантаження на кожного викладача кафедри), зведене 
педагогічне навантаження по кафедрі.

1 р ік  (до заміни новими), ст. 620.
Папка 8. Дані про працівників кафедри: штатних, 
сумісників, погодинників -  доки не м ине потреба.
Папка 9. Навчальні плани - до заміни новими , ст. 584
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Робочі навчальні плани -  5 років.
Папка 10. Звіти:
- за кожний місяць, що включає методичну роботу 
(розробку навчально-методичних матеріалів) та наукову 
роботу (наукові статті, наукова література, участь у 
конференціях, виступ на телебаченні) - 1 рік.
- анотований звіт за рік -  5 років.
Папка 11. Практика:
наскрізна програма практики, договори з базами практик 
до заміни новими; розпорядження на практику -  5 
років.
Папка 12. Навчально-методичні матеріали до 
семестрового контролю знань студентів та до ДА
(методичні рекомендації до виконання курсових робіт, 
дипломної роботи, тематика курсових та дипломної 
робіт, програма Державного екзамену, перелік питань до 
Державного екзамену.
Журнал індивідуальних консультацій викладачів - 
до заміни новими.
Журнал взаємовідвідувань та контрольних 
відвідувань занять викладачів завідувачем кафедри - 
до заміни новими.

2 Документи 
науково -  
дослідної 

роботи

Папка 13. Науково -  дослідна робота (плани науково- 
дослідної роботи , програми наукових досліджень, звіти 
й аналітичні довідки про результати досліджень, наукові 
праці викладачів кафедри, рецензії, відгуки та інші 
матеріали наукової роботи) -  5 років.

3 Навчально-
методична

документація

НМК по кожній із дисциплін, закріплених за кафедрою - 
до заміни новими.

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

Реалізуючи систему організаційних і дидактичних засобів, спрямованих

на досягнення змісту фахової підготовки за певними кваліфікаційними 

рівнями відповідно до Державного і галузевого стандартів вищої освіти, 

кафедри Інституту ї виконують такі основні функції:

3.1. Навчальна робота

3.1.1. Навчальна робота є основним видом діяльності кафедр і 

невід’ємною частиною освітнього процесу. Вона визначається навчальними 

планами Інституту та Положенням про організацію освітнього процесу у
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вищих навчальних закладах і складається з планування, організації та 

проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх 

практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю 

засвоєння ними навчального матеріалу.

У процесі навчальної роботи необхідно забезпечити:

• єдність всіх складових частин навчального процесу;

• науково і методично обґрунтоване співвідношення і послідовність 

викладання навчальних дисциплін;

• сучасний науковий рівень підготовки фахівців, оптимальне 

співвідношення теоретичного і практичного навчання, що забезпечує 

отримання студентами у встановлені строки глибоких теоретичних знань, 

навичок і вмінь з обраного фаху;

• впровадження до навчального процесу новітніх досягнень науки і 

техніки, передового педагогічного та практичного досвіду роботи;

• взаємозв’язок викладання (навчання) і самостійної роботи студентів;

• удосконалення методики навчання на основі раціонального поєднання 

традиційних методів викладання з новітніми технологіями навчання;

• оптимальне навчальне навантаження викладачів;

• планомірність і ритмічність навчання.

Навчальна робота на кафедрах організовується і здійснюється у 

відповідності до чинних навчальних планів Інституту за спеціальностями, 

навчальних програм із дисциплін, а також кваліфікаційних характеристик 

випускників.

Навчальний процес здійснюється у таких формах:

• навчальні заняття;
• самостійна робота;
• практична підготовка;
• контрольні заходи.
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Найважливішою складовою частиною педагогічного процесу є 
навчальні заняття, під час яких здійснюється навчання, виховання, розвиток 
та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня, формуються 
знання, вміння і навички виконання майбутніх функціональних обов’язків.

3.1.2. Основними видами навчальних занять є:

• лекція;
• практичне заняття;
• семінарське заняття;
• індивідуальне заняття;
• консультація.

У навчальному процесі кафедри, окрім названих, виконують такі види 

навчальної роботи:

• керівництво і проведення захисту курсових робіт;
• керівництво практикою, передбаченою навчальними планами;
• проведення заліків (диференційованих та недиференційованих);
• проведення семестрових і курсових екзаменів;

3.1.3. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під 

час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються 

кафедрою.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну 

атестацію студентів та проводиться з метою оцінки результатів засвоєння 

ними окремої самостійної частини дисципліни чи дисципліни в цілому.

3.1.4. Контроль за освітнім процесом здійснюється керівництвом 

Інституту, керівником навчального відділу, завідувачем кафедри, головами 

секцій, а також іншими викладачами кафедри за дорученням керівництва та 

має за мету отримання об’єктивної інформації щодо його стану та 

подальшого удосконалення. Присутність інших осіб в аудиторії без згоди 

викладача не допускається.
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Особи, які контролюють або відвідують навчальні заняття, повинні 

входити до аудиторії разом з викладачем і бути присутніми на заняттях від 

початку до кінця. їм не рекомендується втручатися в роботу викладача чи 

робити йому зауваження в присутності студентів.

Після закінчення перевірки, але не пізніше наступного дня, 

перевіряючий проводить аналіз заняття за участю викладача. Результати 

контролю заносяться до журналу обліку контрольних відвідувань або 

взаємовідвідувань занять. В ньому відбиваються позитивні і негативні 

сторони в організації та методиці проведення занять, робляться висновки 

щодо якості проведення заняття, даються рекомендації та пропозиції 

стосовно усунення виявлених недоліків. Викладач письмово засвідчує в 

журналі своє ознайомлення з пропозиціями і критичними зауваженнями.

3.2. Виховна робота

3.2.1. Виховна робота серед студентів здійснюється в органічній єдності 

з процесом навчання.

Головними завданнями виховної роботи є:

• формування високих моральних якостей, національної самосвідомості 

та патріотизму на основі історичних традицій і звичаїв, почуття особистої та 

професійної відповідальності;

• розвиток високої загальної та професійної культури, опанування 

досягнень світової та національної культури, залучення до загальнолюдських 

цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу;

• формування поваги до законів, почуття гордості за свою професію, 

відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків;

• оволодіння психолого-педагогічними уміннями та навичками 

професійної поведінки;

• формування правової свідомості студентів;

• формування почуття гідності, честі, людяності, поваги до громадян у
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майбутній роботі.

3.2.2. Для здійснення вищезазначених завдань науково-педагогічний 

склад кафедр:

• проводить роботу з удосконалення методики виховання;

• організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції та 

збори з актуальних проблем виховної роботи;

• бере участь у поширенні наукових знань, досягнень передової 

практики, проведенні екскурсій, організації вечорів, вікторин тощо.

Проведення виховної роботи передбачає використання різних форм і 

методів, серед яких основним є систематична і цілеспрямована робота з 

кожним студентом.

3.3. Методична робота

3.3.1. Методична робота є складовою частиною педагогічного процесу й 

одним із найважливіших видів діяльності кафедри.

Її основний зміст полягає у:

• розробці та проведенні заходів щодо удосконалення навчальної роботи, 

підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу;

• розробці та обговоренні навчальних програм, робочих навчальних 

програм нормативних і вибіркових дисциплін;

• розробці та обговоренні методики викладання навчальних дисциплін, 

текстів лекцій, а також методики організації і проведення різних видів 

занять;

• розробці та обговоренні методики проведення самостійної роботи 

студентів, узагальненні досвіду цієї роботи та підготовці пропозицій щодо її 

удосконалення;

• розробці та впровадженні заходів з удосконалення виховної роботи;

• обговоренні проблем інтенсифікації освітнього процесу, методики

використання технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до
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них;

• розробці програм практик;

• авторській участі при підготовці підручників і навчальних посібників;

• розробці контрольних завдань до семінарських, практичних і 

лабораторних занять;

• підготовці індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін 

для самостійної роботи студентів;

• розробці методичних матеріалів для студентів з питань самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт, магістерських та 

дипломних проектів (робіт);

• вивченні, узагальненні та поширенні позитивного досвіду методичної 

роботи.

3.3.2. Основними формами методичної роботи є:

• засідання кафедри;

• робота кафедрального методичного семінару;

• пробні, відкриті та показові заняття;

• методичні та інструктивно-методичні заняття;

• взаємні та контрольні відвідування занять;

• лекції та доповіді з психології та педагогіки вищої ніколи;

• підготовка методичних матеріалів та удосконалення системи 

дидактичного забезпечення навчальних дисциплін;

• обмін досвідом з викладачами споріднених кафедр інших закладів 

освіти.

3.4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри

3.4.1. Підвищення професійної кваліфікації є основною умовою 

удосконалення педагогічного процесу і підвищення педагогічної культури 

викладацького складу.
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Заходи щодо підвищення кваліфікації передбачаються в річних планах 

роботи кафедр.

3.4.2. Основними формами підвищення кваліфікації є:

• навчання в докторантурі, аспірантурі;

• написання підручників та навчальних посібників;

• підготовка та захист докторських і кандидатських дисертацій;

• виконання науково-дослідної роботи, участь у розробці, рецензуванні 

підручників, навчальних посібників, програм і т. ін.;

• вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового 

досвіду, ефективних форм та методів навчання;

• підготовка наукових доповідей, статей, рефератів і повідомлень;

• участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих 

наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах, зборах і т. 

ін.;

• самостійна робота з підвищення і удосконалення своїх знань, навичок 

та вмінь;

• підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в навчальних та 

наукових закладах, на спеціалізованих курсах (факультетах).

3.4.3. Планування та організація підвищення кваліфікації науково- 

педагогічного складу здійснюється у відповідності до плану роботи кафедри 

та індивідуального плану роботи викладачів із врахуванням їх фахової 

належності, кваліфікації, досвіду тощо.

Результати підвищення кваліфікації аналізуються завідувачем кафедри і 

враховуються при призначенні на посаду.

3.5. Науково-дослідна діяльність

3.5.1. Основними завданнями наукової діяльності кафедри є:

• організація наукової та науково-дослідної роботи у взаємозв’язку з
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навчальним процесом у межах діяльності кафедри (споріднених кафедр);

• проведення наукових досліджень з найважливіших актуальних 

напрямків науки і проблем, що відповідають профілю кафедр;

• організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів, олімпіад і конкурсів студентської творчості;

• залучення провідних науковців до участі в навчальному процесі.

3.5.2. Науково-дослідна діяльність науково-педагогічного складу 

кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

• підготовка докторських і кандидатських дисертацій;

• підготовка навчально-методичної та наукової літератури (монографій, 

підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей, 

повідомлень, рецензій, відгуків і т. ін.);

• рецензування дисертацій та авторефератів дисертацій, що подаються до 

захисту іншими особами.

Науково-дослідна робота кафедр планується на базі пропозицій науково- 

педагогічних працівників і відображається в індивідуальному плані роботи 

викладача та плані науково-дослідної роботи кафедри та Інституту на 

календарний рік.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються 

аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього 

дослідження -  підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, 

навчальні посібники і т. ін.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом 

науково-педагогічних працівників кафедри і оформляється у вигляді 

рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що 

рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах вузівського, 

міжвузівського, республіканського або іншого рівня.
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4. СТРУКТУРА І ШТАТ КАФЕДРИ

4.1. Структура кафедри та її штат затверджуються у передбаченому 

порядку.

4.2. Штатна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри на 

поточний навчальний рік встановлюється наказом ректора залежно від 

загального обсягу навчального навантаження по кафедрі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ

5.1. Загальні права науково-педагогічних працівників та навчально- 

допоміжного складу кафедри

5.1.1. Науково-педагогічний склад кафедри має право на:

• захист професійної честі та гідності;

• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи;

• індивідуальну педагогічну діяльність;

• можливість бути обраним до Вченої ради Інституту;

• участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності Інституту на 

засіданнях ради, факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів та 

внесення пропозицій щодо удосконалення навчальної, виховної, науково- 

дослідної і методичної роботи;

• участь у громадському самоврядуванні;

• періодичне підвищення кваліфікації;

• роботу за сумісництвом.
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• користування усіма об’єктами матеріально-технічної бази Інституту, 

послугами інформаційно-технічного відділу, навчально-допоміжних служб.

5.1.2. Навчально-допоміжний склад кафедри має право на:

• правовий, соціальний та професійний захист;

• нормований робочий день, скорочений робочий тиждень, встановлення 

надбавок до посадового окладу і виплату пенсій відповідно до чинного 

законодавства;

• участь у наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

семінарах та інших подібних заходах;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку у встановлених формах, 

включаючи право на творчу відпустку;

• обмін досвідом роботи з науково-педагогічними колективами інших 

кафедр Інституту та інших закладів освіти;

• ознайомлення з підсумками перевірки своєї роботи, проведеної 

керівництвом кафедри, Інституту чи представниками інших інстанцій;

• отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством.

5.2. Загальні обов’язки науково-педагогічних працівників та навчально- 

допоміжного складу кафедри

5.2.1. Незалежно від посади, яку він обіймає, кожний співробітник 

зобов’язаний:

• бути взірцем високої моральної чистоти, сумлінного й ініціативного 

ставлення до виконання своїх службових обов’язків в обсязі завдань за 

посадою, з гідністю і честю поводити себе у побуті;

• додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, 

захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

• організовувати та проводити на високому рівні навчальні заняття з

студентами з дисциплін кафедри згідно з розкладом у відповідності до
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встановленої норми навчального навантаження.

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру;

• забезпечувати умови для засвоєння особами, які навчаються, 

навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту та обсягу 

освіти, сприяти розвитку їх здібностей;

• готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру й 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними 

групами;

• виховувати у студентів повагу до старших за віком, батьків, жінки, 

народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних 

цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання та природного середовища країни;

• порадами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: патріотизму, гуманізму, поваги до закону, 

справедливості, відданості, доброти, стриманості, працелюбства, 

поміркованості, інших доброчинностей;

• використовувати у навчальному процесі комплексний та 

індивідуальний підхід, знати ділові та індивідуально-психологічні якості 

студентів.

5.2.2. Персональні функціональні обов’язки науково-педагогічного 

складу визначаються Положенням про кафедру Інституту.

За невиконання посадових обов’язків і порушення правил внутрішнього 

розпорядку ректор може вживати до співробітників кафедри заходів 

дисциплінарного впливу.
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6. ПОСАДОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО СКЛАДУ

КАФЕДРИ

6.1. Завідувач кафедри

6.1.1. Кваліфікаційні вимоги

Завідувач кафедри повинен мати:

• науковий ступінь доктора (кандидата) відповідних наук або вчене 

звання професора (доцента);

• друковані наукові і навчальні (навчально-методичні) праці, що 

використовуються у педагогічній практиці;

• стаж науково-педагогічної й організаційної роботи не менш 5 років.

6.1.2. Завідувач кафедри є прямим керівником науково-педагогічних 

працівників, навчально-допоміжного персоналу кафедри, і несе 

відповідальність за організацію всієї діяльності кафедри, якість навчання 

студентів, ідейно-теоретичний і методичний рівень викладання, розподіл 

навчального та іншого навантаження, його виконання, своєчасну й якісну 

підготовку навчально-методичної документації та інших документів, що 

передбачені планами роботи, реалізацію індивідуальних планів викладачів, 

забезпечення режиму таємності і зберігання майна, що закріплено за 

кафедрою.

6.1.3. Завідувач кафедри повинен знати:

• наукові і практичні проблеми відповідних галузей знань, основні 

напрями розвитку науки;

• законодавство, постанови, накази, розпорядження та інші нормативні і 

методичні документи, що стосуються навчально-виховного процесу і 

науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі України;

• систему управління, порядок організації, оцінки і оплати праці 

науково-педагогічного складу;
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• порядок складання, оформлення і ведення необхідної документації;

• порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників та 

терміни їх атестування;

• передовий досвід споріднених вищих навчальних закладів;

• порядок організації і планування роботи кафедри;

• основи педагогіки і психології у вищій школі;

• методи педагогічної діяльності;

• вимоги до всіх видів навчальних занять;

• основи інформатики та обчислювальної техніки, її застосування у 

навчальному процесі;

• порядок складання та виконання замовлень і угод;

• інші положення щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту.

6.1.5. Завідувач кафедри зобов’язаний:

• здійснювати загальне керівництво, організацію та контроль з усіх 

напрямків діяльності колективу кафедри;

• знати ділові і професійні якості особового складу кафедри, здійснювати 

індивідуальну роботу з метою формування у нього високих моральних 

якостей, свідомого виконання своїх обов’язків, виявляти турботу з питань 

соціального захисту членів кафедри;

• обґрунтовувати штатну чисельність науково-педагогічного та 

навчально-допоміжного персоналу кафедри;

• організовувати та здійснювати контроль за підготовкою викладачів до 

занять та якістю їх проведення, узагальнювати та аналізувати результати 

контролю, обговорювати на засіданнях кафедри та визначати заходи щодо 

усунення виявлених недоліків;
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• особисто проводити заняття та здійснювати інші методичні заходи з 

викладачами та студентами згідно із загальним навчальним навантаженням;

• регулярно вносити зміни та доповнення до тематичних планів 

навчальних дисциплін;

• керувати розробкою та брати особисту участь у розробці навчально- 

методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників, навчальних 

програм, завдань, методичних розробок тощо), розглядати та обговорювати 

їх на засіданнях кафедри, затверджувати або подавати їх на затвердження 

ректору;

• розглядати та затверджувати індивідуальні плани роботи викладачів на 

навчальний рік;

• організовувати роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної 

майстерності навчально-педагогічного складу, розробляти індивідуальні 

завдання на стажування та підвищення кваліфікації, розглядати звіти 

викладачів про результати стажування та підвищення кваліфікації;

• проводити роботу з удосконалення навчально-виховного процесу на 

кафедрі і збагачення його новітніми досягненнями науки і техніки, розробки і 

запровадження до навчального процесу ефективних методів навчання, 

засобів обчислювальної техніки, узагальнення та розповсюдження досвіду 

роботи кращих викладачів, а також досвіду інших вищих навчальних 

закладів та науково-дослідницьких установ;

• організовувати роботу з викладачами-початківцями, допомагати їм у 

професійному становленні та оволодінні професійною майстерністю, 

визначати готовність та допускати їх до самостійного проведення занять;

• розробляти основні напрями наукової роботи кафедри, керувати та 

особисто брати участь у науковій роботі, організовувати контроль за 

виконанням плану наукової роботи та науково-дослідної діяльності студентів 

при кафедрі, запроваджувати результати цієї роботи до навчально-виховного 

процесу;
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• забезпечувати організацію поточного та підсумкового контролю 

успішності студентів, визначати їх зміст, порядок та методику проведення;

• організовувати та здійснювати керівництво практикою студентів , 

аналізувати його результати, розробляти пропозиції щодо його 

вдосконалення;

• вивчати та аналізувати звіти про результати роботи Державної 

екзаменаційної комісії, інспектувань та перевірок, вживати дійових заходів 

щодо усунення виявлених недоліків;

• регулярно проводити засідання кафедри та обговорювати найважливіші 

питання наукової та навчально-методичної та виховної роботи;

• своєчасно розробляти та подавати у встановленому порядку звіти, 

доповідні записки тощо;

• планувати та керувати роботою щодо створення та вдосконалення 

навчально-матеріальної бази кафедри, розробляти методику її використання 

у навчальному процесі, вживати заходів стосовно її збереження та утримання 

у належному стані;

• стежити за обслуговуванням службових приміщень кафедри, 

дотриманням протипожежного стану;

• брати участь у доборі кадрів і надавати відділу кадрів документи, що 

передбачені для вступу на посади науково-педагогічних працівників та 

навчально-допоміжного складу кафедри;

• розподіляти навчальне навантаження серед науково-педагогічного 

складу кафедри з наступним обговоренням на засіданні кафедри, 

здійснювати облік та контроль за його виконанням та затвердженням 

ректора;

• представляти інтереси кафедри на Вченій раді та нарадах ректорату 

Інституту.

6.2. Заступник завідувача кафедри
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6.2.1. Кваліфікаційні вимоги

Заступник завідувача кафедри повинен мати:

• науковий ступінь доктора (кандидата) наук або вчене звання професора 

(доцента)

• друковані наукові і навчальні (навчально-методичні) праці, які 

використовуються у педагогічній практиці

• стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Заступник завідувача кафедри підпорядковується завідувачу кафедри і за 

відсутності завідувача кафедри виконує його обов'язки.

6.2.2. Заступник завідувача кафедри зобов’язаний:

• брати участь в доборі кандидатів на заміщення вакантних посад, 

формуванні резерву, направленні до аспірантури^ розстановці, навчанні та 

вихованні членів кафедри; в засіданнях кафедри та її секцій, обговоренні 

теоретичних та навчально-методичних проблем подальшого покращення 

навчання та виховання студентів;

• брати участь у розробці та особисто розробляти навчально-методичні 

матеріали (підручники, навчальні посібники, програми, методичні розробки, 

завдання тощо) з дисциплін кафедри;

• вивчати ділові якості особового складу кафедри, проводити роботу з 

метою формування у нього високих моральних, ділових та психологічних 

якостей, сумлінного виконання службових обов'язків;

• здійснювати роботу з підготовки і оцінки діяльності членів кафедри, 

вносити пропозиції щодо заохочення (накладання стягнення) членів кафедри, 

встановлення їм посадових окладів;

• особисто проводити заняття та здійснювати інші методичні заходи з 

викладачами та студентами згідно із загальним навчальним навантаженням;

• Організовувати консультації для студентів та надання їм методичної 

допомоги в самостійній роботі; здійснювати поточний та звітний контроль
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успішності студентів та оцінювати його об’єктивність; проводити 

узагальнення результатів та вироблення пропозицій щодо усунення 

недоліків;

• організовувати та брати безпосередню участь у науковій роботі 

кафедри, контролювати виконання плану та стан науково-дослідної роботи 

студентів на кафедрі, запроваджувати результати цієї роботи в навчально- 

виховний процес;

• надавати допомогу викладачам-початківцям у професійному 

становленні та оволодінні професійною майстерністю;

• працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу, 

узагальненням та розповсюдженням досвіду кращих викладачів, передового 

досвіду інших навчальних та науково-дослідницьких закладів, розробляти і 

використовувати ефективні методи та прийоми проведення занять;

• брати участь у виховній роботі зі студентами;

• аналізувати результати роботи Державних екзаменаційних комісій, 

інспектувань та перевірок, брати участь в усуненні недоліків у підготовці

студентів;

• своєчасно розробляти та надати звіти та інші документи;

• очолювати роботу щодо створення та вдосконалення навчально- 

методичної бази кафедри, визначати порядок та методику її використання у 

навчальному процесі;

• стежити за станом службових приміщень кафедри, виконанням правил 

протипожежної безпеки, підтриманням внутрішнього порядку на кафедрі.

6.2.3. Заступник завідувача кафедри має право:

• представляти інтереси особового складу кафедри в інших підрозділах 

навчального закладу при розгляді питань, що належать до його компетенції;

• залучати у встановленому порядку окремих фахівців для розроблення 

відповідних документів та виконання завдань, що стосуються службових
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питань, навчально-виховного процесу;

• вносити на розгляд керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи 

з особовим складом із питань, що стосуються його діяльності;

• брати участь у нарадах, зборах, засіданнях навчального закладу з 

питань, пов’язаних із виконанням його функціональних обов’язків;

• сприяти керівництву навчального закладу у заходах по зміцненню 

дисципліни та забезпеченню порядку;

• брати участь в роботі громадських органів навчального закладу.

6.2.4. Заступник завідувача кафедри повинен знати:

• наукові і практичні проблеми відповідних галузей знань, основні 

напрями розвитку науки;

• законодавство, постанови, накази, розпорядження й інші нормативні і 

методичні документи, що стосуються навчально-виховного процесу і 

науково-дослідної діяльності;

• передовий досвід споріднених установ (організацій);

• установлений порядок організації, планування роботи на кафедрі;

• основи педагогіки і психології; методи педагогічної діяльності;

• вимоги до усіх видів навчальних занять;

• основи інформатики й обчислювальної техніки, її застосування в 

навчальному процесі;

• порядок складання заявок; порядок укладання і виконання договорів;

• керівні матеріали з організації діловодства;

• основи трудового законодавства; основи наукової організації праці; 

систему управління, організації, оцінки й оплати праці науково-педагогічного 

складу; порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників; 

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту.
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6.3. Професор

6.3.1. Кваліфікаційні вимоги

Професор повинен мати:

• науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора;

• наявність значних наукових і навчально-методичних робіт, що 

використовуються в навчальному процесі;

• стаж науково-педагогічної роботи не менш 10 років.

У виняткових випадках професором може бути призначена особа, яка 

має ступінь кандидата наук і вчене звання доцента, є автором підручника, 

навчального посібника з грифом МОН України або монографії, а також 

автором не менш двадцяти наукових робіт.

Необхідними умовами призначення також є: рішення кафедри, наявність 

відповідного навчального навантаження, керівництво науково-дослідною 

роботою аспірантів або бути офіційним опонентом на захисті дисертації.

6.3.2. Професор підпорядковується завідувачу кафедри та його 

заступнику і може керувати предметно-методичною секцією. Читає повний 

курс лекцій, відповідає за розвиток нових напрямів наукової діяльності 

кафедри.

6.3.3. Професор кафедри повинен знати:

• основні нормативні і методичні документи, що стосуються навчально- 

виховного процесу і науково-дослідної діяльності;

• наукові проблеми відповідних галузей знань;

• передовий досвід споріднених установ (організацій);

• основи педагогіки і психології;

• методи педагогічної діяльності;

• вимоги, які висуваються до всіх видів навчальних занять;

• основи інформатики та обчислювальної техніки та її використання у
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навчальному процесі;

• основи планування, порядок ведення і подання навчальної та наукової 

документації;

• основи наукової організації праці;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту.

6.3.4. Професор кафедри несе відповідальність за:

• організацію та якість проведення занять;

• забезпечення високого рівня підготовки студентів з дисциплін кафедри;

• стан закріпленої за ним ділянки наукової, науково-дослідної та

методичної роботи;

• створення та удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри, 

забезпечення навчально-виховного процесу науковими, навчальними та 

методичними матеріалами.

6.3.5. Професор кафедри зобов’язаний:

• проводити заняття та здійснювати методичні заходи відповідно до 

індивідуального плану роботи та загального навчального навантаження;

• розробляти навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні 

посібники, програми, плани тощо) з дисциплін кафедри та забезпечувати 

якісне читання лекцій;

• забезпечувати консультування викладачів щодо підготовки до занять, 

узагальнювати передовий досвід викладання, обґрунтовувати методичні 

рекомендації;

• керувати викладачами-початківцями в їх професійному становленні, 

надавати їм необхідну методичну допомогу в навчальній і науковій роботі;

• здійснювати наукове керівництво здобувачами наукового ступеня 

кандидата наук;
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• організовувати науково-дослідну роботу студентів;

• організовувати практичну підготовку студентів;

• організовувати консультації для студентів та надавати їм методичну 

допомогу в самостійній роботі;

• забезпечувати науковий зв’язок кафедри з науково-дослідними 

установами та спорідненими вищими навчальними закладами, узагальнювати 

та розповсюджувати сучасні наукові досягнення, запроваджувати їх до 

навчального процесу;

• брати участь у засіданнях кафедри та її секцій;

• своєчасно готувати звіти та інші документи;

• брати участь у створенні та удосконаленні навчально-методичної бази 

кафедри, розробляти методику її використання у навчальному процесі, 

вживати заходів щодо її збереження та підтримання в належному стані;

• кожні п’ять років проходити підвищення кваліфікації і надавати 

організаційну та методичну допомогу в цьому науково-педагогічному складу 

кафедри.

6.4. Доцент

6.4.1. Кваліфікаційні вимоги

Доцент повинен мати:

• науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (старшого 

наукового співробітника);

• наявність наукових і навчально-методичних робіт, що

використовуються в навчальному процесі;

• стаж науково-педагогічної роботи не менш п’яти років.

Необхідними умовами призначення є: рішення кафедри, наявність не

менш як шести наукових і навчально-методичних публікацій, що 

використовуються в педагогічній практиці, а також відповідного навчального 

навантаження.
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Як виняток на посаду доцента може бути призначена особа, яка не має 

вченого звання, але є автором або співавтором підручника (навчального 

посібника) з грифом МОН України або автором не менш десяти наукових 

робіт.

6.4.2. Доцент підпорядковується завідувачу кафедри та його заступнику, 

може керувати може керувати предметно-методичною секцією. Читає повний 

курс лекцій.

6.4.3. Доцент кафедри повинен знати:

• основні нормативні і методичні документи, що стосуються навчально- 

виховного процесу і науково-дослідної діяльності;

• наукові проблеми у відповідній галузі;

• основи педагогіки і психології;

• методи педагогічної діяльності;

• передовий досвід споріднених кафедр вищих закладів освіти;

• основи інформатики й обчислювальної техніки та її використання у 

навчальному процесі;

• вимоги, які висуваються до всіх видів навчальних занять;

• основи планування, порядок ведення і подання навчальної та наукової 

документації;

• основи наукової організації праці;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту.

6.4.4. Доцент кафедри несе відповідальність за:

• організацію та якість проведення всіх видів занять із закріплених за 

ним навчальних дисциплін;

• стан дорученої йому ділянки науково-дослідної та методичної роботи;

• створення та удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри,
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забезпечення навчальними та методичними матеріалами.

6.4.5. Доцент кафедри зобов’язаний:

• брати участь у розробці та особисто готувати науково-методичне 

забезпечення навчального процесу (підручники, навчальні посібники, 

навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін, плани, методичні 

розробки, завдання тощо) з дисциплін кафедри і забезпечувати читання 

лекцій;

• постійно підвищувати рівень професійної підготовки, удосконалюючи 

професійні і спеціальні знання, практичний досвід і педагогічну 

майстерність. Кожні 5 років надавати відділу кадрів інформацію щодо 

проходження підвищення кваліфікації;

• особисто проводити заняття та здійснювати інші методичні заходи з 

викладачами та студентами згідно із загальним навчальним навантаженням;

• вести документацію щодо планування, організації та обліку навчальної, 

виховної, методичної та наукової роботи викладачів;

• допомагати викладачам-початківцям в їх професійному становленні та 

оволодінні педагогічною майстерністю;

• брати безпосередню участь у науковій роботі кафедри, розробляти 

окремі напрямки науково-дослідної діяльності та узагальнювати і 

впроваджувати її результати до навчального процесу,

• організовувати поточний та підсумковий контроль успішності 

студентів з дисциплін своєї секції, узагальнювати його результати і 

виробляти пропозиції щодо усунення недоліків та підвищення рівня знань, 

вмінь і навичок студентів;

• брати участь у налагодженні та підтриманні наукових та навчально- 

методичних зв’язків з відповідними науково-дослідними установами та 

спорідненими вищими навчальними закладами, здійснювати впровадження 

передового досвіду та сучасних наукових досягнень до навчально-виховного

ЗО



процесу;

• забезпечувати практичне навчання студентів, брати участь у виховній 

роботі;

• брати активну участь у засіданнях кафедри;

• своєчасно та якісно готувати звіти та інші документи;

• брати участь у створенні та удосконаленні навчально-методичної бази 

кафедри, розробляти методику її використання, вживати заходів щодо її 

збереження та підтримання у належному стані.

6.5. Старший викладач

6.5.1. Кваліфікаційні вимоги

Старшим викладачем може бути призначена особа, яка має науковий 

ступінь кандидата наук із відповідної спеціальності.

Посаду може обіймати також особа, яка має повну вищу освіту за фахом, 

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, стаж практичної або науково- 

педагогічної роботи з відповідної спеціальності не менше 1 року, а також 

навчально-методичні та наукові роботи.

6.5.2. Старший викладач підпорядковується завідувачу кафедри та його 

заступнику. Читає окремі лекції або повний курс.

6.5.3. Старший викладач повинен знати:

• основні нормативні і методичні документи, які регламентують 

навчально-виховний процес та науково-дослідну діяльність;

• наукові проблеми у відповідній галузі знань;

• передовий досвід споріднених кафедр вищих закладів освіти;

• основи педагогіки і психології;

• методи педагогічної діяльності;

• вимоги, які висуваються до всіх видів навчальних занять;

• основи інформатики і обчислювальної техніки та її застосування у
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навчальному процесі;

• основи планування, порядок ведення навчальної та наукової 

документації;

• основи наукової організації праці;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту.

6.5.4. Старший викладач несе відповідальність за:

• організацію та якість проведення занять з дисциплін, що викладає;

• створення та удосконалення навчально-матеріальної бази, її 

забезпечення навчальними і методичними матеріалами.

6.5.5. Старший викладач зобов’язаний:

• брати участь у розробці та особисто розробляти науково-методичне 

забезпечення;

• особисто проводити заняття та здійснювати інші методичні заходи з 

викладачами та студентами згідно із загальним навчальним навантаженням;

• забезпечувати проведення навчальної та виробничої практики;

• сприяти розвитку та удосконаленню навчально-матеріальної бази 

кафедри, удосконалювати методику її використання, вживати заходів до її 

збереження та підтримання у належному стані;

• брати участь у розробці плануючих документів, в організації та обліку 

навчальної, методичної, наукової роботи секції;

• аналізувати стан навчально-виховного процесу, проводити роботу 

щодо збагачення його новими досягненнями науки, розробки та 

впровадження нових технологій навчання, підвищенню педагогічної 

майстерності викладацького складу, обміну досвідом роботи;

• організовувати та проводити поточний та підсумковий контроль

успішності студентів, виявляти вимогливість щодо засвоєння ними

навчального матеріалу, об’єктивно оцінювати знання та навички, вживати
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заходів щодо усунення недоліків та підвищення рівня підготовки;

• організовувати та проводити консультації для студентів, здійснювати 

методичне керівництво їх самостійною роботою;

• вивчати та аналізувати висновки та пропозиції державних 

екзаменаційних комісій, інспекторських перевірок, вживати заходів щодо 

усунення недоліків у навчально-виховній діяльності;

• брати участь в науковій роботі кафедри, керувати за рішенням кафедри 

гуртковою науково-дослідною роботою студентів;

• своєчасно подавати в установленому порядку звіти та іншу 

документацію.

6.6. Викладач

6.6.1. Кваліфікаційні вимоги

Викладачем призначається особа, яка має освітньо-кваліфікаційний 

рівень «магістр» («спеціаліст»), за напрямом підготовки, що здійснюється в 

Інституті, стаж практичної або науково-педагогічної роботи з відповідної 

спеціальності не менше 1 року.

6.6.2. Викладач підпорядковується завідувачу кафедри та його 

заступнику. Читає окремі лекції або повний курс.

6.6.3. Викладач повинен знати:

• основні нормативні і методичні документи, які регламентують 

навчально-виховний процес та науково-дослідну діяльність;

• наукові проблеми у відповідній галузі;

• передовий досвід споріднених кафедр вищих навчальних закладів;

• основи педагогіки і психології;

• методи педагогічної діяльності;

• основи наукової організації праці;

• вимоги, які висуваються до всіх видів навчальних занять;
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• основи планування, порядок ведення навчальної та наукової 

документації;

• основи інформатики й обчислювальної техніки та її застосування у

навчальному процесі;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 

та протипожежного захисту.

6.6.4. Викладач зобов’язаний:

• готувати та на високому науково-методичному рівні проводити заняття 

зі студентами, намагатися досягти високої їх ефективності;

• підвищувати свою професійну підготовку, удосконалювати спеціальні 

та професійні знання, практичний досвід та педагогічну майстерність;

• брати участь у науково-дослідній роботі кафедри, керувати, за 

рішенням кафедри, гуртковою науково-дослідною роботою студентів;

• брати участь у розробці та особисто розробляти науково-методичне 

забезпечення навчального процесу;

• проводити поточний контроль успішності студентів, вимагати 

засвоєння навчального матеріалу, об’єктивно оцінювати їх знання та 

навички, вживати заходів щодо усунення недоліків, підвищення рівня 

підготовки;

• брати участь у розробці документації з організації та обліку навчальної, 

методичної, наукової та виховної роботи кафедри;

• сприяти розвитку та удосконаленню навчально-матеріальної бази 

кафедри, розробляти методику її використання, вживати заходів щодо її 

збереження та утримання у належному стані.

7. Лаборант кафедри
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7.1. Кваліфікаційні вимоги

Лаборантом може бути призначена особа, як правило, з вищою освітою, 

або така, що має професійно-технічну чи загальну середню освіту, та 

відповідні до вимог практичні навички.

7.2. Лаборант кафедри підпорядковується завідуючому кафедри та його 

заступнику. Він забезпечує діловодство кафедри, створення умов організації 

та проведення навчально-виховного процесу.

7.3. Лаборант повинен знати:

• основи діловодства, друкарства, інформатики та обчислювальної 

техніки, її застосування в навчальному процесі;

• передовий досвід застосування технічних засобів навчання у 

навчальному процесі;

• основи наукової організації праці;

• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 

та протипожежного захисту;

• номенклатуру справ кафедри.

74. Лаборант кафедри зобов’язаний:

• вести діловодство (номенклатуру справ) кафедри, вхідної та вихідної 

документації;

• здійснювати контроль виконання рішень завідуючого кафедри та його 

заступника;

• отримувати розклад занять, враховувати зміни в ньому, доводити їх до 

науково-педагогічного складу та контролювати його виконання;

• регулярно інформувати науково-педагогічних працівників про 

засідання кафедри та інші заходи, що відбуваються в Інституті;

• отримувати, реєструвати дипломні, курсові та контрольні роботи
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студентів, подавати їх науково-педагогічним працівникам для рецензування 

та слідкувати за своєчасним поверненням їх виконавцям для доробки;

• надавати технічну допомогу науково-педагогічним працівникам 

кафедри при підготовці та проведенні ними лекцій, семінарів, практичних 

занять і консультацій;

• брати участь у виготовленні наочних посібників, макетів, пристроїв, що 

застосовуються у навчальному процесі;

• вести та оформляти протоколи засідань кафедри, забезпечувати 

витягами з протоколів зацікавлених осіб;

• формувати звітну документацію кафедри, витяги з керівних 

документів, що регулюють навчально-виховний процес в Інституті;

• виконувати друкарські роботи, забезпечувати оформлення та 

тиражування навчально-методичної документації кафедри;

• забезпечувати облік та видачу навчально-методичної літератури 

студентам для проведення занять та самостійної роботи;

• забезпечувати зберігання та правильну експлуатацію майна та 

устаткування кафедри;

• надавати допомогу завідуючому навчально-методичною лабораторією 

у виконанні його функціональних обов’язків;

• встановлювати та підтримувати ділові стосунки з лаборантами інших 

кафедр Інституту, обмінюватись передовим досвідом роботи.

Приміт ка: Науково-педагогічні працівники можуть прийматись на 

роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом.

З урахуванням структури, штатів, кількості дисциплін, що

викладаються, та інших особливостей діяльності кафедри, крім загальних

функціональних обов’язків науково-педагогічних працівників, можуть

передбачатися персональні функціональні обов’язки посадових осіб або
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допом іж ного персоналу.
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