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1. Загальні положення 

1.1. Дане положення розроблено на основі типового положення  про 

кафедру Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку (далі 

- Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», "Про 

вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", наказу 

Міністерства освіти і науки України  № 450 від 7 серпня 2002 року "Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів". 

1.2. У Положенні терміни і поняття застосовуються у наступному зна-

ченні: 

кафедра - базовий структурний підрозділ академії (його інститутів, 

факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з од-

нієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дис-

циплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність 

за кількома педагогічними фахами та певними напрямами; 

науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем робо-

ти у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації 

професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та 

науково-технічною діяльністю. 

1.3. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвит-

ку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відпо-

відальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до 

її компетенції. 

1.4. При виконанні завдань, покладених на кафедру, її керівництво під-

порядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, начальникам 

відповідних центрів і відділів, декану.



2. Структура кафедри 

2.1. Кафедра створюється рішенням Вченої ради академії в ході органі-

заційно-штатних заходів за умови, якщо до її складу входить не менше ніж 5 

науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем ро-

боти, і не менше ніж 3 з яких мають науковий ступінь або вчене звання. 

Керування кафедрою здійснює завідувач кафедрою, який обирається на 

цю посаду за конкурсом Вченою радою академії за допомогою таємного го-

лосування терміном на 5 років з кваліфікованих фахівців, які зазвичай, мають 

вчений ступінь доктора наук або звання професора. 

Після обрання завідувач кафедрою затверджується на посаді наказом 

ректора. 

Процедура обрання завідувача кафедрою визначається Вченою радою 

академії. 

Після закінчення терміну обрання завідувач кафедрою робить звіт пе-

ред кафедрою і Вченою радою інституту про свою діяльність за виборний 

період. 

Завідувач кафедрою може бути звільнений з посади до закінчення тер-

міну обрання у випадках, передбачених законодавством України. Рішення 

про дострокове звільнення з посади завідувача кафедрою приймає Вчена рада 

академії, воно є підставою для видання наказу ректора про звільнення з поса-

ди. 

2.2. Рішення про організацію та ліквідацію і перейменування кафедри 

ухвалюється Вченою радою академії з представлення Вченої ради академії і 

затверджується наказом ректора. 

2.3. Кафедра функціонує відповідно до Статуту академії, Правил внут-

рішнього розпорядку і дійсного положення. 

2.4. Кафедра ВОЛЕК підпорядковується ректору академії, факультету 

телекомунікації та радіотехніка. 

2.5. Загальне керівництво кафедрою згідно з функціональними 

обов'язками здійснює завідувач, який призначається відповідним наказом рек-

тора. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за виконання ка-

федрою покладених на неї завдань. 

2.6. На кафедрі штатним розписом передбачається посада заступника 

завідувача кафедри, який діє в межах посадових повноважень і здійснює ке-

рівництво кафедрою на період відсутності завідувача 

2.7. Професорсько-викладацький штат кафедри включає професорів, 

доцентів, старших викладачів, викладачів. 

2.8. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним роз-

писом, який може коригуватися у разі збільшення або зменшення науково-

педагогічного навантаження на новий навчальний рік і затверджується у ве-

ресні нового навчального року наказом ректора. 

2.9. Склад викладачів кафедри включає осіб, що працюють на 

постійній основі (штатні співробітники) і за сумісництвом. 



 Сумісниками можуть бути особи як із зовні так і працівники академії 

(внутрішнє сумісництво), але не більше 25% сумісників, включаючи 

викладачів з погодинною оплатою праці. 

2.10. На основі штатного розкладу визначається бюджетний фонд опла-

ти праці кафедри. 

2.11. Усі співробітники кафедри користуються правами, 

передбаченими чинним законодавством України, Статутом ДУІТЗ. 

2.12. Обов'язки співробітників кафедри визначені у положенні про ка-

федру. 

2.13. Основні види діяльності кафедри обговорюються на засіданнях 

кафедри, в яких бере участь весь склад кафедри. 

3. Завдання кафедри 

3.1. Основними завданнями кафедри є: 

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підгото-

вки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; 

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, 

що викладаються кафедрою; 

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рів-

нях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах ро-

боти; 

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних кри-

теріїв оцінки; 

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через 

проведення екзаменаційних та залікових сесій; 

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення 

освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; 

- виховання майбутнього працівника-зв’язківця, формування грома-

дянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина; 

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рі-

шеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу; 

- впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського 

процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу; 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація робо-

ти наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності 

кафедри; 

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності 

шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри від-

критих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань; 

- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами ка-

федри під час проведення занять і позанавчальної роботи; 



- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх ста-

жування у практичних підрозділах, організація наставництва; 

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через аспіран-

туру і докторантуру; 

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій 

докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засі-

даннях кафедри і міжкафедральних семінарах; 

- підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за про-

філем кафедри, що надійшли до академії; 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення 

спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та 

навчально-методичної літератури; 

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і до-

цента працівникам кафедри; 

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для 

атестованих працівників; 

- надання допомоги іншим підрозділам у вивченні тематики занять 

службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення; 

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які 

надходять з Міністерства освіти і науки України; 

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпе-

чення освітньої і наукової діяльності вищих закладів освіти Міністерства 

освіти і науки України; 

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з 

проблем зв'язку для Міністерства освіти і науки України та на замовлення 

інших установ та організацій; 

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення проф-

орієнтаційної роботи. 

- кафедра здійснює науково-теоретичний супровід міжнародних, все-

українських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, круглих 

столів), які проводяться на базі ОНАЗ; 

- викладачі кафедри координують роботу обласних опорних закладів 

освіти та обласних шкіл передового педагогічного досвіду; 

- викладачі кафедри готують студентів до участі у І-у та ІІ-му турі 

Всеукраїнської олімпіади з технічних наук та Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт; 

- кафедра виконує всі розпорядження і накази ректора академії. 

4. Організація роботи кафедри 

4.1. Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на 

навчальний рік, який затверджується ректором академії у вересні. План робо- 



ти кафедри складається на підставі керівних документів, які визначають зміст 

підготовки фахівців: Плану основних заходів ДУІТЗ на навчальний рік, Плану 

роботи факультетів, та передбачає конкретні заходи (виконавців, терміни 

виконання) з організаційної, навчально-методичної, виховної і науково-

дослідної роботи, зв'язок з практикою, міжвузівські зв'язки, міжнародне 

співробітництво, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення 

виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного процесу, 

аналіз і оцінку результатів роботи і т. ін. 

4.2. На кафедрі розробляються і ведуться наступні документи:  

Організаційні: 

1. Положення про кафедру, введене в дію відповідним наказом по ака-

демії. 

2. Функціональні обов'язки (посадові інструкції) кожного працівника, 

затверджені завідуючим кафедри, з позначкою "Ознайомлений", особистим 

підписом працівника і датою ознайомлення наприкінці документа. 

3. Рішення Вченої Ради, ректорату, накази, розпорядження по академії, 

що стосуються діяльності кафедри, та звіти про їх виконання. 

4. План роботи кафедри на навчальний рік. 

5. Протоколи засідань кафедри. 

6. Журнал та графік взаємних відвідувань занять викладачами. 

7. Журнал консультацій з дипломного проектування. 

8. Журнал обліку консультацій та відпрацювань для студентів, 

проведених науково-педагогічними працівниками кафедри консультацій 

у позанавчальний час. 

9. Журнал обліку надходження і рецензування курсових та контрольних 

робіт студентів Академії. 

10. План проведення науково-дослідних і дослідницьких робіт кафедри на 

календарний рік. 

11. План роботи навчальної лабораторії кафедри. 

Обліково-звітні: 

1. Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними 

працівниками кафедри на навчальний рік. 

2. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників на на-

вчальний рік. 

3. Звіти науково-педагогічних працівників про навчальну, методичну, 

наукову й організаційну діяльність за навчальний рік. 

4. Піврічні звіти про  виконання  навантаження науково-

педагогічними працівниками кафедри. 

5. Зведений звіт про виконання плану роботи кафедри за навчальний 

рік. 

6. Матеріали по перевірках кафедри і усуненню виявлених недоліків. 

7. Звіти про науково-дослідну роботу кафедри за календарний рік. 

Навчально-методичні: 

1. Робочі навчальні плани. 

2. Навчальні програми. 



3. Робочі навчальні програми. 

4. Плани стажування викладачів. 

5. Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри. 

 

4.3. Навчально-методична, організаційна, обліково-звітна документація 

зберігається на кафедрі протягом 5 років.  

4.4. Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені 

Міністерством освіти і науки України, керівництвом Університету, до планів 

роботи кафедри можуть вноситися необхідні зміни, уточнення після їх 

попереднього обговорення на засіданнях кафедр (науково-методичних 

семінарах). 

4.5. З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи 

кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення прин-

ципу колегіальності проводяться засідання кафедри. Рішення, схвалені на за-

сіданнях, є обов'язковими для виконання працівниками кафедри. 

Засідання кафедри проводяться відповідно до річного плану роботи, що 

включає всі види діяльності кафедри. 

Засідання кафедри проводяться не рідше 1—2-х разів на місяць і офор-

млюються протоколом. Засідання кафедри вважається легітимним, якщо в 

ньому бере участь не менше 2/3 складу її працівників. 

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше 50% присутніх на засіданні. 

Протоколи засідань кафедри повинні відображати конструктивність об-

говорень, реальність і конкретність прийнятих рішень, їх реалізацію. 

Протоколи засідань кафедри підписуються завідуючим кафедрою і сек-

ретарем. 

Згідно номенклатурі справ ДУІТЗ, протоколи засідань кафедри збері-

гаються протягом 3-х років на кафедрі, потім передаються до архіву академії. 

В разі суперечності рішення кафедри із Статутом університету, це 

рішення може бути відмінено ректором. 

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не 

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

Співробітники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним 

обсягом, виконання посадових обов'язків (0,5; 0,25; 0,75 посадового окладу), 

за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого 

голосу. 

Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково-

дослідної роботи, що носять кафедральний характер, можуть розглядатися і 

обговорюватися на спільних засіданнях кафедр академії і споріднених кафедр 

інших закладів освіти. 

 

5 Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
 

Кафедрі для вирішення поставлених завдань академією виділяються 

приміщення для устаткування кабінетів, лабораторій, класів і приміщення для 

розміщення працівників та виконання ними службових обов'язків. 



У розпорядження кафедри надається необхідне устаткування, зокрема 

спеціальне, меблі та господарський інвентар. 

Кафедра організовує раціональне використання наявного устаткування і 

забезпечує належний зміст приміщень, збереження устаткування та іншого 

майна. 

Придбання устаткування і матеріалів, їх облік і списання здійснюються 

в порядку, встановленому законодавством та нормативно-правовими актами, 

що діють в академії. 

Устаткування та 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 

господарським управлінням академії. 

Кафедра забезпечує виконання вимог техніки безпеки, охорони праці 

студентів та працівників, пожежної безпеки. 

 

Зав. каф. ВОЛЕК            проф. Бондаренко О.В. 

 

Узгоджено: 

 

Начальник відділу кадрів   Дюрягіна О.В. 

 

Начальник юридичного відділу   _______________ 

 


