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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регламентує управлінські, організаційні, економічні та

інші відносини, пов’язані з функціонуванням кафедри, зокрема випускової,
відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», інших нормативно- правових актів, наказів Міністерства освіти і науки,
інших нормативно-правових актів, Статуту Поліського національного
університету (далі – Університет), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.09.2020 р. № 935 з урахуванням подальших змін та
доповнень (за наявності), чинних положень Поліського національного
університету, що регламентують процедури забезпечення стандартів якості
освітнього процесу.

1.2. Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що
провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю
(спеціалізацією) 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 підпорядковується ректорові Університету, проректорам
Університету за напрямами діяльності, а кафедра, що входить в структуру
факультету – деканові факультету, у структурі якого вона перебуває.

Робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний
рік за всіма видами діяльності: освітньої, методичної, науково- дослідної,
організаційної, виховної та інших видів робіт.

1.4. Контроль за діяльністю кафедри здійснює декан факультету, в
структурі якого вона перебуває, проректори Університету за напрямами
діяльності з урахуванням розподілу функціональних повноважень, ректор
Університету.

1.5. Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію або
перейменування кафедри ухвалює вчена рада Університету і затверджує ректор
Університету. При поділі кафедри її завідувача призначають на посаду однієї з
Система управління якістю
Положення про випускову кафедру
Редакція 01 від 01.09.2021 р.                                                                                                           стор.2 із
11



Поліський національний університет

утворених кафедр наказом ректора з внесенням відповідних змін до його
посадових обов’язків і контракту. Посада завідувача другої кафедри
заміщується за конкурсом у визначеному порядку.

1.6. В Університеті діють випускові факультетські кафедри і
загальноуніверситетські кафедри, які не є випусковими і навчальне
навантаження яких не менше ніж на три чверті складається з дисциплін циклів
гуманітарної і соціально-економічної, науково-природничої,
професійно-педагогічної підготовки, що викладаються на всіх, або переважній
більшості, факультетів Університету.

1.7. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може
перебувати на посаді більш як два строки.

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне)
звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за
конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п’ять
років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри.
Ректор університету укладає з керівником кафедри контракт.

1.8. 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.

1.9. Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та
методику проведення навчально-методичного, науково-дослідницького та
виховного процесу. Перелік необхідних документів визначається інструкцією з
діловодства.

1.10. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку,
гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної
відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать
до її компетенції.

1.11. У своїй діяльності кафедра керується законодавством України,
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом
Поліського національного університету, Положенням про організацію
освітнього процесу, рішеннями вченої ради Університету, факультету, наказами
ректора Університету, розпорядженнями керівництва факультету, а також цим
Положенням.

1.12. При виконанні завдань, покладених на факультетську кафедру, її
керівництво підпорядковується декану факультету, директору
Науково-інноваційного інституту, заступникам директора за напрямами роботи.
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Загальноуніверситетські кафедри підпорядковуються деканам факультетів,
заступникам декана факультету за напрямами роботи.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ
Основними завданнями кафедри є:

● реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм,
навчальних планів підготовки фахівців;

● теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції реалізації
змісту освітніх компонентів, викладання яких забезпечується кафедрою;

● організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях
навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах
роботи;

● розробка й затвердження засобів діагностики рівня якості освітньої
діяльності;

● здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через
проведення залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів,
захист курсових і дипломних робіт;

● підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення
навчального процесу з навчальних дисциплін, що викладаються
кафедрою;

● опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі
студентами;

● керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи
наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності
кафедри;

● організація науково-педагогічної діяльності кафедри щодо підвищення
професійної майстерності викладачів кафедри;

● організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення
спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової
та навчально-методичної літератури;

● організація виховної, просвітницької, профорієнтаційної роботи для
різних груп стейкхолдерів.

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ
Основні функції кафедри полягають у здійсненні навчальної,

науково-дослідної, науково-методичної та організаційної роботи, а також
прикладної діяльності.
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Навчальна робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості
освіти й передбачає:

- якісне і своєчасне виконання навчальних планів і програм;
- проведення різних форм занять (у тому числі семінарів, тренінгів,

рольових і ділових ігор) зі студентами та слухачами;
- керівництво підготовкою слухачами та студентами творчих випускних

робіт, проектів, виконання завдань навчального практикуму тощо.
Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на науковий супровід

навчального процесу, запровадження досягнень сучасної науки в навчальний
процес, залучення слухачів і студентів до проведення наукових досліджень та 
розвиток вітчизняної науки. передбачає:

- проведення досліджень актуальних проблем у галузі суспільних та
природничих дисциплін;

- дослідження соціальних, організаційних, управлінських та  методичних
проблем функціонування системи освіти загалом і післядипломної освіти зокрема;

- визначення науково обґрунтованого змісту навчального процесу та
навчально-методичного забезпечення викладання загально-фахових та
світоглядних дисциплін у закладах післядипломної освіти;

- забезпечення адекватного відображення результатів сучасних наукових
досліджень в навчальних планах і програмах підготовки бакалаврів  і магістрів.

Науково-методична робота кафедри спрямована на науково-методичне
забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:

- узагальнення вітчизняних і зарубіжних досягнень у галузі суспільних та
природничих наук, використання сучасних наукових результатів, а також
практичних освітніх і управлінських технологій у педагогічній діяльності;

- удосконалення змісту програм і планів навчального процесу відповідно до
сучасних вимог і запитів післядипломної освіти;

- визначення і формування умов організації ефективного навчання в системі
післядипломної освіти;

- постійне залучення викладачів кафедри до науково-методичної роботи,
створення методичних посібників та розробок, запровадження сучасних освітніх
технологій в навчальний процес;

- визначення та запровадження науково обґрунтованих сучасних методів
навчання та контролю знань слухачів і студентів, зокрема, на основі
кредитно-модульної системи;
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- запровадження комп’ютерних програм у навчальний процес, застосування
сучасних інформаційних технологій і засобів, формування та використання
інформаційних баз даних.

Організаційна робота кафедри передбачає:
- організацію діяльності кафедри на основі рішень та завдань, визначених

планом роботи Університету;
- підготовку планів роботи кафедри на рік та на перспективу, які

затверджуються керівництвом Університету;
- проведення засідань кафедри для обговорення та вирішення питань,

важливих для діяльності кафедри;
- підготовку звітів про результати роботи кафедри та їх подання керівництву

Університету;
- підтримку зв’язків та обмін інформацією з іншими підрозділами

Університету, з кафедрами відповідного профілю інших ВНЗ, лабораторіями
науково-дослідних установ, творчими асоціаціями та громадськими організаціями.

Прикладна діяльність кафедри передбачає:
- надання додаткових освітніх послуг у формі керівництва підготовкою

кандидатів наук, проведення семінарів, навчальних курсів і тренінгів;
- участь у додатковій професійній підготовці управлінських та методичних

кадрів системи освіти, працівників інших галузей, майбутніх фахівців з
психології, економіки, управління та інших спеціальностей відповідно до їх
запитів;

- сприяння діяльності структурних підрозділів Університету, що надають
освітні послуги на госпрозрахункових засадах.

4. КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРОЮ
4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який повинен
мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри.
4.2. Завідувача кафедри обирає за конкурсом Вчена рада Університету
таємним голосуванням строком на п'ять років з урахуванням програми
розвитку кафедри, пропозицій кафедри та конференції трудового колективу
факультету (для загально-університетських кафедр - зборів трудового
колективу кафедри) через оголошення результатів таємного голосування
кафедри і Конференції факультету.
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4.3. Ректор укладає контракт з особою, яку обрала Вчена рада
Університету на посаду завідувача кафедри.

4.4.Завідувач кафедри не може перебувати на цій посаді більш як два
строки.

4.5. Після закінчення терміну перебування на посаді завідувач
кафедри звітує перед кафедрою та Вченою радою факультету про свою
діяльність за виборний період.

4.6.Завідувач кафедри може бути звільнений з посади до закінчення
терміну контракту у випадках, передбачених законодавством України.

4.7. Завідувач кафедри:
здійснює організацію та керівництво всіма видами діяльності кафедри

і відповідає за результати її роботи;
несе персональну відповідальність за якість і зміст освіти з

навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою;
реалізує програму розвитку кафедри;
організовує, забезпечує, контролює виконання:

- наказів і розпоряджень Ректора, проректорів Університету, декана
факультету, до складу якого входить кафедра;
- чинного законодавства про працю, правил внутрішнього розпорядку
та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками кафедри;
- правил безпеки праці та пожежної безпеки;

бере участь у формуванні кадрового складу кафедри;
організовує роботу із залучення до участі в освітньому процесі

кваліфікованих співробітників інших вищих навчальних закладів і наукових
установ;

планує роботу з підвищення кваліфікації працівників кафедри;
узагальнює та поширює досвід роботи кращих викладачів кафедри,

надає допомогу молодим викладачам щодо вдосконалення педагогічної
майстерності, сприяє зростанню їхнього наукового рівня;

планує та проводить засідання кафедри відповідно до плану роботи;
подає пропозиції кафедри щодо присвоєння вчених звань, нагородження та
преміювання співробітників кафедри;

планує, організовує, координує навчально-методичну та виховну
роботу науково-педагогічних працівників кафедри:

розподіляє та затверджує навчальне навантаження кафедри;
систематично контролює виконання навчального навантаження науково-
педагогічними працівниками кафедри;
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організовує та координує формування навчально-методичних
комплексів дисциплін;

організовує проведення науково-методологічних і наукових семінарів
із науково-педагогічними працівниками кафедри;

своєчасно подає у відповідні підрозділи Університету (факультету)
планово-звітну документацію та інші матеріали про роботу кафедри за
встановленими формами та у визначені терміни;

у межах своїх повноважень видає розпорядження, що стосуються
діяльності кафедри і є обов'язковими для всіх її працівників;

представляє кафедру в колегіальних органах управління Університету,
перед керівництвом Університету та факультету;

організовує висвітлення діяльності на Інтернет-сторінці факультету та
кафедри;

вносить пропозиції на Вчену раду факультету щодо вдосконалення
навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи кафедри.
4.8. Діяльність завідувача кафедри контролюють Ректор Університету,
проректори Університету відповідно до розподілу функціональних
повноважень та декан відповідного факультету.

У разі, коли розпорядження завідувача кафедри не відповідають
чинному законодавству, Статуту Університету та Положенню про кафедру
чи завдають шкоди інтересам Університету, їх може скасувати декан
факультету.
4.9. План роботи кафедри на навчальний рік та інші документи, що
регламентують роботу кафедри (індивідуальне навантаження, індивідуальні
плани роботи викладачів, навчальні програми, робочі програми тощо),
затверджує завідувач кафедри до 31 серпня поточного року.
4.10. Колегіальне управління кафедрою здійснюють працівники кафедри
через проведення засідань.

Головує на засіданнях кафедри її завідувач.
4.11. Чергові засідання кафедри проводять відповідно до річного плану
роботи, як правило, 1 раз на місяць.

На засіданнях кафедри розглядають питання її діяльності та розвитку,
заміщення вакантних посад, обговорюють кандидатури на заміщення
науково- педагогічних працівників кафедри, за результатами якого вносять
рекомендації щодо обрання науково-педагогічних працівників кафедри
відповідній Вченій раді, заслуховують звіти аспірантів і докторантів,
розглядають питання щодо атестації науково-педагогічних працівників,
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аспірантів, докторантів про що вносять відповідні рекомендації Вченій раді
факультету, вирішують питання щодо написання колективних підручників,
монографій науково-педагогічними працівниками кафедри, розроблення
планів занять з дисциплін, що закріплені за кафедрою, програм курсу,
методичних рекомендацій, обговорення науково- дослідних робіт
науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів, докторантів,
студентів і рекомендації їх до друку, заслуховують звіти завідувача кафедри,
тощо.
4.12. Кафедра може приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не
менше 2/3 складу її працівників, які працюють на постійній основі.

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало понад 50 % присутніх на засіданні її працівників.
4.13. Засідання кафедри оформляють протоколом, який повинен
відображати конструктивність обговорень, реальність і конкретність
прийнятих рішень і їх реалізацію.

Протоколи засідань кафедри підписують завідувач кафедри та
секретар.

5. ВИПУСКОВА КАФЕДРА
5.1. Випускова кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету,
який здійснює підготовку фахівців переважно з однієї спеціальності
(спеціалізації) за відповідним рівнем освіти.
5.2. Завідувач випускової кафедри за посадою входить до складу ЕК і
відповідає за якість підготовки фахівців.
5.3. Крім завдань, визначених у розділі 2 цього Положення, випускова
кафедра:

розробляє концепцію розвитку відповідних спеціальностей
(спеціалізацій) відповідно до напрямів та профілю своєї діяльності;

узгоджує програми всіх дисциплін навчального плану підготовки
фахівців усіх освітніх рівнів на відповідність їхнього змісту освітнім
стандартам;

забезпечує проведення занять із фахових дисциплін кафедри,
забезпечує участь науково-педагогічних працівників у керівництві всіма
видами практик, що проходять студенти відповідного освітнього ступеня ;
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аналізує якість викладання дисциплін навчального плану підготовки
фахівців усіх освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), які
забезпечує кафедра;

пропонує перелік та обсяг вибіркових дисциплін відповідно до
профілю діяльності кафедри для затвердження Вченою радою факультету;

затверджує екзаменаційні білети, тестові завдання державних
екзаменів; вносить пропозиції щодо кандидатури голови ЕІ<, екзаменаторів;
керівників, виконавців і рецензентів випускових робіт;

готує документи для ліцензування спеціальностей та акредитації
освітніх програм.
5.4. До завдань випускових кафедр додаються:
• - координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну
фахову підготовку студентів;
• - розробка пропозицій щодо освітньо-кваліфікаційних характеристик,
освітньо-професійних програм підготовки фахівців, комплексних
кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;
• - забезпечення виконання Державних вимог до акредитації освітніх
програм, за якими кафедра є випусковою;
• - підготовка акредитаційних (ліцензійних) справ освітніх програм,
спеціальностей, за якими кафедра є випусковою;
• - підготовка навчальних планів;
• - організація практик і стажування в установленому порядку.
• - координація і забезпечення підготовки кваліфікаційних
(магістерських) робіт;- забезпечення підготовки та проведення державних
екзаменів.

6. ФІНАНСУВАННЯ КАФЕДРИ
6.1. Фінансування діяльності кафедри здійснюють в межах видатків,

визначених Кошторисом Університету, що затверджується у встановленому
порядку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Відповідальність кафедри полягає у відповідальності її працівників.
Працівники кафедри несуть передбачену чинним законодавством України
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх
повноважень , визначених посадовою інструкцією.
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7.2. Притягнення працівників кафедри до дисциплінарної
відповідальності здійснюють за поданням завідувача кафедри у
встановленому чинним законодавством порядку.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КАФЕДРИ
8.1. Контроль за діяльністю кафедри здійснює декан факультету та його
заступники.
8.2. Завідувач кафедри звітує про свою діяльність перед кафедрою, вченою
радою факультету, Університету, директором Інституту та його
заступниками.
8.3. Контроль за діяльністю кафедри та перевірка певних видів роботи
кафедри може здійснюватися за рішенням декана або заступників іншими
посадовими особами та структурними підрозділами Університету.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КАФЕДРИ
9.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її ліквідації або
реорганізації.
9.2. Кафедра реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету
за рішенням вченої ради.
9.3. При реорганізації кафедри документи, які знаходяться на кафедрі,
передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації - до архіву
Університету.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Це Положення розглядається і схвалюється вченою радою
Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.
11.1. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і
ухвалюються вченою радою Університету за поданням кафедр або вчених
рад факультетів та вводяться в дію наказом ректора Університету.
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