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ПОЛОЖЕННЯ 

про кафедру Комутаційних систем електронних комунікацій (КСЕК) 

 

1. Загальні положення 

 

Кафедра КСЕК є основним науково-навчальним структурним підрозді-

лом Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ). 

На кафедрі організовується та здійснюється навчальна, наукова, ме-

тодична і виховна робота, підготовка, перепідготовка та підвищення ква-

ліфікації фахівців і науково-педагогічних кадрів. Випускаюча кафедра від-

повідальна за якість професійної підготовки фахівців, зокрема з урахуванням 

вимог прямих договорів із замовниками (підприємствами, організаціями, ус-

тановами). Випускаюча кафедра координує зміст навчального процесу на весь 

період навчання студентів шляхом формування робочих навчальних планів і 

робочих програм навчальних дисциплін. 

Кафедра КСЕК входить до складу факультету Телекомунікацій та 

Радіотехніки і безпосередньо підпорядковується деканові факультету. 

У проведенні своєї діяльності кафедра взаємодіє з деканатом і іншими 

структурними підрозділами університету. 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе повну відповіда-

льність перед колективом кафедри, деканом і ректором за результати роботи 

кафедри. 

 

2. Завдання діяльності та функції кафедри 

 

Основними завданнями кафедри КСЕК є: 

– підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з 

вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за профі-

лем кафедри по освітніх програмах, що ліцензують; 

– організація і проведення фундаментальних, пошукових і прик-

ладних наукових досліджень і інших науково-технічних. 

Виховні завдання кафедри реалізуються в спільній освітній, науковій, 

творчій, виробничій і суспільній діяльності працівників, що навчаються і на-

уково-педагогічних. Відповідно до покладених на кафедру завдань вона ви-

конує наступні функції: 



− проведення на високому теоретичному і науковому рівні по дору-

чених кафедрі дисциплінам всіх видів навчальних занять (лекцій, практич-

них занять, лабораторних робіт), курсових іспитів і заліків, курсового і ди-

пломного проектування, навчальних, виробничих і переддипломних практик; 

− розробка і затвердження в установленому порядку робочих навча-

льних програм по дисциплінах кафедри; 

− здійснення комплексного методичного забезпечення дисциплін ка-

федри: підготовка підручників, навчальних посібників і іншого методичного 

керівництва і наочних посібників з дисциплін кафедри, вдосконалення мате-

ріальної бази лабораторій і кабінетів; 

− проведення науково-дослідної роботи за профілем кафедри (держ-

бюджетною, госп-договірною), впровадження і публікація результатів цих 

робіт; керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

− розгляд індивідуальних планів роботи викладачів кафедри, узагаль-

нення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів; розробка і 

здійснення заходів щодо впровадження і використання в навчальному про-

цесі сучасних технічних засобів навчання; 

− підготовка через різні форми (участь у змаганні, аспірантура, док-

торантура) наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розг-

ляд дисертаційних робіт, що представляються до захисту співробітниками 

кафедри або, за дорученням ректора, іншими претендентами; встановлення 

творчих зв'язків із спорідненими кафедрами інших вузів, науково-

дослідницькими і ін. установами; 

− сприяння в працевлаштуванні і підтримка зв'язку з випускниками ка-

федри; 

− встановлення зв'язку з підприємствами, організаціями і установами 

відповідного профілю в цілях підвищення якості підготовки фахівців; 

− організація або участь в роботі по підвищенню кваліфікації і пе-

репідготовці фахівців з профілю кафедри; 

− проведення роботи профорієнтації з абітурієнтами, участь в органі-

зації прийому студентів на перший курс. 

Випускаюча кафедра окрім перерахованих функцій розробляє робочі 

навчальні плани по відповідних напрямах і спеціальностях, погоджує робочі 

навчальні програми по дисциплінах і проводить Державні іспити і захист ква-

ліфікаційних робіт студентами (дипломних проектів (робіт)) на засіданнях 

Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Структура і склад кафедри 

 

Кафедра має комп'ютерні лабораторії, що забезпечують навчальний і 

науковий процеси. 

До складу кафедри входять викладачі (професорсько-викладацький 

склад – ПВС), наукові і інженерно-технічні працівники, навчально-

допоміжний персонал (УДП). При цьому, як правило, не менше 50 % складу 

ПВС повинні займати штатні викладачі. До роботи на кафедрі можуть за-

лучатися висококваліфіковані фахівці виробничих підприємств, організацій 

і установ, а також викладачі інших вузів на умовах почасової оплати або 

сумісництва. 

Заміщення посад професорсько-викладацького складу кафедри здійс-

нюється на конкурсній основі в порядку, встановленому чинними законо-

давчими і нормативними актами. 

Штатний розклад ПВС кафедри щорічно затверджується наказом рек-

тора. 

Права і обов'язки співробітників кафедри визначені трудовими догово-

рами (контрактами) і посадовими інструкціями, затвердженими ректором. 

 

4. Керування кафедрою 

 

Кафедру очолює завідувач, що обирається на конкурсній основі з числа 

фахівців відповідного профілю, що мають вчений ступінь або звання. Вибори 

завідувача кафедрою здійснюється відповідно до положення, прийнятого 

Вченою Радою. 

Завідувач кафедри вирішує організаційні питання навчальної, наукової, 

методичної, виховної та ін. роботи відповідно до його прав і обов'язків, поса-

дової інструкції і інших нормативних актів. 

Індивідуальний план роботи завідувача кафедри затверджується 

деканом факультету. 

Не рідше за один раз на місяць проводяться засідання кафедри. Засідан-

ня кафедри проводить завідувач або, за його дорученням, заступник завідува-

ча кафедри. 

Порядок денний засідання кафедри визначається планом роботи кафед-

ри на черговий навчальний рік і оголошується не менше, чим за 5 днів до його 

проведення. У разі потреби проводяться позачергові засідання кафедри. 

На засіданнях кафедри вирішуються наступні основні питання: напрями 

розвитку і вдосконалення освітньої і наукової діяльності кафедри; 

− затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, зокрема  

розподіл навчального навантаження на черговий навчальний рік; заслухову-

вання звітів викладачів про виконання індивідуальних планів, підвищення 

кваліфікації, звітів керівників НДР про виконані роботи; заслуховування зві-

тів аспірантів і докторантів; 



− висунення кандидатур на посади декана факультету, завідувача ка-

федри, викладачів і співробітників кафедри на посади науково-педагогічних 

працівників, ухвалення рекомендацій щодо присвоєння вчених звань; 

− ухвалення рішення про видання підручників, навчальних посібни-

ків і іншої методичної літератури; 

− обговорення нових навчальних планів і робочих програм; 

− обговорення підсумків контролю поточної успішності, сесій, ходу 

виконання курсових і дипломних проектів, підсумків навчальних і виробни-

чих практик, результатів роботи ДЕК; 

− ухвалення планів науково-дослідної, методичної і виховної роботи 

кафедри; 

− обговорення питань підготовки наукових і науково-педагогічних 

кадрів, підвищення кваліфікації працівників кафедри; 

− висунення кандидатур працівників кафедри до складу наукових і су-

спільних організацій; 

− обговорення питань роботи профорієнтації і прийому студентів на 

перший курс; 

− обговорення питань охорони праці співробітників, техніка без-

пеки в лабораторіях і кабінетах, протипожежній безпеці та інші питання. 

У роботі засідання кафедри беруть участь всі співробітники кафедри 

(штатні і сумісники), аспіранти і докторанти. 

На засідання кафедри можуть запрошуватися представники адмініст-

рації академії, декан факультету або його заступники, викладачі інших ка-

федр, що ведуть заняття у студентів, що навчаються за профілем випускаю-

чої кафедри і ін. особи. 

Засідання кафедри повноважне ухвалювати рішення за наявності кво-

руму – не менше двох третин від облікового складу кафедри. 

Вирішення питань конкурсного відбору на посади науково-

педагогічних працівників, присвоєння вчених звань, висунення кафедрою 

кандидатур на посади завідувача кафедри і декана факультету приймаються 

голосуванням, у якому беруть участь: 

− завідувач кафедри; 

− штатні науково-педагогічні працівники кафедри;  

− штатні сумісники кафедри, обрані за конкурсом. 

У голосуванні з інших питань беруть участь усі працівники кафедри. 

Рішення вважається за прийняте, якщо за нього проголосувало не 

менше 50% присутніх працівників кафедри, що мають право голосування. За-

сідання кафедри оформляється протоколом. Протоколи підписуються завіду-

ючим кафедри та секретарем. 

Робота кафедри здійснюється відповідно до перспективних і річних 

планів, що охоплюють навчальну, науково-методичну, виховну, науково-

дослідницькими і інші види роботи. 



Кафедра повинна мати документацію, що відображає зміст, організацію 

і методику проведення навчально-виховного процесу, перелік якої визна-

чається Інструкцією по діловодству ДУІТЗ. 

 

 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення 

 

Кафедрі для вирішення поставлених завдань академією виділяються 

приміщення для облаштування кабінетів, лабораторій, класів і приміщення 

для розміщення працівників і виконання ними службових обов'язків. 

У розпорядження кафедри надається необхідне устаткування, зокрема 

спеціальне, меблі і господарський інвентар. 

Кафедра організовує раціональне використання наявного устаткування і 

забезпечує належний зміст приміщень, збереження устаткування і іншого 

майна. 

Придбання устаткування і матеріалів, їх облік і списання здійснюються 

в порядку, встановленому законодавством і нормативно-правовими актами, 

що діють в академії. 

Устаткування і матеріали, що знаходяться у розпорядженні кафедри, 

ставляться на підзвітну суму матеріально-відповідальним особам. 

Кафедра організовує проведення поточного ремонту в закріплених 

за нею приміщеннях. Капітальний ремонт приміщень здійснюється госпо-

дарським управлінням академії. 

Кафедра забезпечує виконання вимог техніки безпеки, охорони праці 

студентів і працівників, пожежної безпеки. 

 

 

 

Зав. каф. КСЕК,  

д.т.н., проф.       А.Г. Ложковський 


