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ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ
Харкiвського нацiонального унiверситету мiського господарства

iMeHi о.М. Бекетова

Типове положення про кафедру Харкiвського нацiонального унiверситету
мiського господарства iMeHi О.М. Бекетова (далi - Положення) регламентус
питання органiзацiТ роботи кафедр Харкiвського нацiонального унiверситету
мiського господарства iMeHi О.М. Бекетова (далi - YHiBetr
змiсту та порядку пiдготовки <Положення lтро кафедру

Унiверситету)

найменування кафеdрul Харкiвського нацiонального унiверситету мiського
господарства iMeHi О.М. Бекетова>>. Типове положення ухв€Lлюеться Вченою
радою Унiверситету i вводиться у лiю нак€вом ректора.

Положення про кафедру Унiверситету, яке складено на пiдставi Типового
положення з урахуванням особливостей дiяльностi конкретноТ кафедри,

розробляеться завiдувачем цiсi кафедри, вiзусться директором/деканом
керiвниками навчЕшьно-навчально-наукового iH ституту/факультету,

методичного, юридичного вiддiлiв, вiддiлу кадрiв, науково-дослiдноi частини
та ухв€tпюеться вченою радою факультету (навчально-наукового iнституту) на
пiдставi делегованих повноважень вiд Вченоi ради Унiверситету. Ухвалене
Положення про конкретну кафедру Унiверситету затверджуеться i вводиться у
дiю нак€вом ректора Унiверситету. Проскт нак€ву щодо затвердження
положення про конкретну кафедру вносить директор/декан навчЕLльно-
наукового iнституту/факультету.
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1. зАгАльнI поло}кЕння

1.1. Положення про кафедру lповне найменvвання
J

мiського господарства iMeHi О.М. Бекетова розроблено вiдповiдно до Законiв
Украiни <Про ocBiTy>, оПро вищу ocBiTy>>, <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>>, Статуту Унiверситету та iнших нормативних aKTiB, що

регламентують освiтню, наукову, iнновацiйну дiяльнiстъ.

1.2. Кафедра
€ структурним Унiверситету, що перебувас
cTpyKTypi н айм ену в ан ня н а вч clJl ьн о -н ауко в о z о iH с mumу mу
або факульmеmу/, провадить освiтню, методичну, наукову дiяльнiсть за

профiлем кафедри.

lповне найменування кафеdрul (датri - кафедра)

1.3. Кафедра мае право на прийняття самостiйних рiшень i висновкiв у
межах своТх компетенцiй, якщо вони не суперечать чинному
законодавству Украiни, Статуту Унiверситету, Положенню про

l по вн е наймену вання навчально-н ауко во zo iH с mumуmу або

факульmеmуl, Положенню про органiзацiю освiтнього процесу, iнших
нормативних документiв Унiверситету, якi регламентують питання органiзацiТ
освiтнього процесу та цьому Положенню.

1.4. Пр" виконаннi завдань, покладених на кафедру, if керiвництво i
працiвники пiдпорядковуються ректору, першому проректору, проректорам за

напрямами роботи, директору навч€Lпьно-наукового iнституту (декану

факультету), у cTpyкTypi якого вона перебувае.

t.5. Кафедра створюеться, реорганiзуеться або лiквiдусться наказом

ректора за рiшенням Вченоi ради Унiверситету. Кафедра користусться майном,
наданим Унiверситетом для забезпечення дiялъностi кафедри. Припинення
дiяльностi кафедри здiйсню€ться шляхом if лiквiдацiТ або реорганiзацiТ. При

реорганiзацii уся документацiя кафедри з основних видiв дiяльностi
переда€тъся на збереження правонаступнику, а пiд час лiквiдацiТ - до apxiBy
Унiверситету.

1.6. Кафедри подiляються на випусковi та невипусковi кафедри.

Випускова кафедра вiдповiдае за пiдготовку здобувачiв вищоi освiти,

реалiзацiю ocBiTHix програм, якiсне забезпечення ocBiTHix компонентiв,
закрiплених за кафедрою.

пiдроздiлом
lповне



Невипускова кафедра вiдповiдае за якiсне забезпечення ocBiTHix
компонентiв, закрiплених за кафедрою.

t.7. Що складу кафедри можуть входити навч€шьнi лабораторii, HayKoBi
пiдроздiли, а також iншi об'екти iнфраструктури, якi забезпечують пiдготовку
здобувачiв вищоi освiти та використовуються для проведення наукових
дослiджень.

1.8. Що штату Кафедри входять завiдувач кафедри, професори, доценти,
старшi викладачi, викладачi, асистенти, навч€Lльно-допомiжний персонап.

Щорiчно штатний розпис науково-педагогiчних працiвникiв затверджусться
наказом ректора Унiверситету. Розподiл штатних одиниць кафедри визначае
завiдувач кафедри, погоджуе з директором (деканом)
lповне найлаенування навчально-науковоzо iнсmumуmу або факульmеmуl,
керiвниками навчально-методичного та
Унiверситету.

планово-фiнансового вiддiлiв

1.9. Нормативнi документи, органiзацiйно-розпорядчi акти керiвництва
Унiверситету i навчалъно-наукового iнституту (факультету) з органiзацiТ
освiтнього процесу, науково-дослiдноi, мiжнародноi, виховноТ, iнформацiйноТ,
профорiснтацiйноТ дiялъностi, с обов'язковими для виконання BciMa

працiвниками Кафедри.

1.10. Кафедра забезпечус ведення документацiТ вiдповiдно до дiючих в

Унiверситетi номенкJIатури справ, iнструкцiT з дiловодства, прийнятих в

установленому порядку рiшень ректора, Вченоi ради Унiверситету, Вченоi ради
навч€uIьно-наукового iнституту (факультету) та директора навчаJIьно-наукового
iнституту (декана факультету). Органiзацiя дiяльностi кафедри та керування
нею здiйснюеться на пiдставi документiв, наведених в Щодатку 1.

2.ocHoBHI зАвдАння

2.1. Основними завданнями кафедри е:

- провадження ocBiTHboi, науковоТ,методичноТ дiяльностi за профiлем кафедри;

- формування та реалiзацiя плану розвитку кафедри;

_ забезпечення професiйного розвитку науково-педагогiчних працiвникiв;

_ iнформацiйний супровiд дiяльностi кафедри та здiйснення профорiентацiйноТ

роботи;



- забезпечення зворотного зв'язку зi здобувачами вищоi освiти щодо якостi
ocBiTHix програм, викладаЕня окремих ocBiTHix компонентiв, органiзацiТ
практик та пiдготовки квалiфiкацiйних робiт;

- забезпечення взаемодiТ з представниками ринку працi, партнерами та
випускниками, iншими стейкхолдерами освiтнього процесу;

- розробка та реаJIiзацiя заходiв спрямованих на iнтернацiоналiзацiю освiтнъоi
та науковоТ дiялъностi;

- проведення виховноТ роботи зi здобувачами вищоТ освiти.

3.Функцfi

3.1. Основними напрямами дiяльностi Кафедри е:

- навч€Lпьна робота;

- методична робота;

- наукова, науково-технiчна та iнновацiйна робота;

- мiжнародна дiялънiсть;

- органiзацiйна робота та iнформацiйний супровiд дiяльностi кафедри;

- виховна робота;

-профорiснтацiйна робота.

З.2. !ля здiйснення завданъ кафедра виконуе TaKi функцii за напрямами
дiялъностi:

З.2.1. Навчалъна робота:

- органiзацiя та проведення освiтнього процесу за певними формами здобуття
освiти (очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, дуальна),
органiзацii освiтнього процесу (навчальнi заняття, самостiйна

формами
робота,

практична пiдготовка, контрольнi заходи) i видами навч€Llrьних занять (лекцii,
практичнi та лабораторнi заняття, тощо) згiдно навч€tльного навантаження
кафедри та розкJIаду;

- забезпечення високоi якостi освiтнъого процесу вiдповiдно до нормативних
документiв з органiзацiТ освiтнього процесу в Унiверситетi;



-удосконzLпення змiсту освiти iз врахуванням
технiки, технологii та виробництва;

- впровадження прогресивних методiв i сучасних iнформацiйних технологiй в
освiтнiй, науковiй, методичнiй дiяльностi кафедри;

- забезпечення дотримання культури академiчноi доброчесностi науково-
педагогiчними працiвниками кафедри та здобувачами вищоi освiти;

- органiзацiя та контролъ проведення поточноi, модульноi, семестровоi атестацii
здобувачiв вищоi освiти;

формування пропозицiй щодо удосконаJIення матерiально-технiчного,
органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення освiтнього процесу;

- органiзацiя та проведення практик, керiвництво пiдготовкою квалiфiкацiйних

робiт (залuшumu dля вuпусковuх кафеdр);

- органiзацiя та проведення атестацii здобувачiв вищоi освiти з присвоення
вiдповiдного ступеня вищоI освiти, забезпечення ефективноi роботи
екзаменацiйних комiсiй (з алuu,шmu dля вuпуско вuх каф еdр).

сучасних досягнень науки,

З .2.2. Методична робота:

- розроблення ocBiTHix програм, навччLпьних планiв (залuu,tumu dля вuпусковllх
кафеdр);

- розроблення робочих програм та iншого методичного забезпечення ocBiTHix
компонентiв згiдно навчального навантаження кафедри, створення та пiдтримка
вiдповiдних KypciB на платформi Moodle;

-постiйне оновлення
компонентiв, зокрема з
працiвникiв кафедри;

- пiдготовка та видання
методичних видань;

- рецензування та експертиза навч€шьно-методичних матерiалiв;

- розроблення та впровадження проектiв з удосконЕuIення засобiв вiзуалiзацiТ,

навч€tльно-методичного забезпечення ocBiTHix

урахуванням наукових здобуткiв науково-педагогiчних

пiдру"lникiв, навчЕLльних посiбникiв, iнших навч€Lпьно-

стендiв, лабораторноТ бази навчального процесу ;



- безперервне пiдвищення професiйноi та педагогiчноi майстерностi науково-
педагогiчних працiвникiв кафедри;

- розроблення i впровадження iнновацiйних форм i методiв навчаНня,

проведення методичних ceMiHapiB щодо обмiну досвiдом та поширеНня
ефективних практик навчЕLпьного процесу.

З.2.З. Наукова, науково-технiчна та iнновацiйна робота:

_ пiдготовка наукових кадрiв вищоТ квалiфiкацii (пiдготовка аспiрантiв,

докторантiв, здобувачiв, пiдготовка до здобуття наукових ступенiв докТора

фiлософii, доктора наук, у тому числi i серед iноземних громадян), надання

рекомендацiй до груп наукового резерву студентiв випускних KypciB, магiстрiв,
Еадання рекомендацiй до вступу до аспiрантури та докторантури; затВердження

тем дисертацiй; попередня атестацiя аспiрантiв (здобувачiв); попередня

рекомендацiя завершених дисертацiй до захисту);

_ обговорення та висунення кандидатiв на отримання вчених i почесних звань;

- виконання науково-дослiдних i дослiдно-конструкторсъких робiт (НДШР) за

профiлем кафедри (пiдготовка документiв до участi у конкурсному вiдборi на

проведення фундаментzulьних наукових дослiджень, прикладних наУкоВих

дослiджень та виконання науково-технiчних (експериментztльних) розробок за

рахунок коштiв державного бюджету; пiдготовка пропозицiй для участi У
тендерних закупiвлях для виконання НЩtКР; виконання госпдоговiрних робiт
на замовлення профiльних MiHicTepcTB i вiдомств, пiдприемств та органiзацiй

украТнського ре€lJIьного сектору економiки; виконання робiт за мiжнароДниМи
контрактами (грантами); проведення пошукових (iнiцiативних) дослiджень
тощо);

- пiдготовка та видання наукових праць (монографii, cTaTTi, тези доповiдей,
тощо), органiзацiя, проведення та участь у наукових заходах (конференцiях,

ceMiHapax, круглих столах, виставках, тощо);

- оформлення заявок на отримання охоронних документiв на об'скти права

iнтелектуальноi власностi (патенти на корисну моделъ, винахiд; свiдоцтво
авторсъкого права на TBip);

- створення умов для з€Lлучення здобувачiв виrцоi освiти до науковоТ роботи
(керiвництво науковою роботою студентiв, якi беруть участь у виконаннi
НДДКР, студентських наукових гуртках, наукових конференцiях, круглих
столах, ceMiHapax, тощо; пiдготовка студентiв до участi у мiжнародних i



всеукраТнських олiмпiадах i конкурсах; апробацiя наукових результатiв
квалiфiкацiйних робiт студентiв у вiдповiдних наукових заходах та конкурсах).

- розробка та ре€Lпiзацiя комплексу заходiв з iнтеграцii в мiжнародний ocBiTHbo-
науковий простiр;

- вивчення мiжнародного досвiду пiдготовки фахiвцiв за профiлем кафедри та
його використання в ocBiTHboMy процесi;

- участь в мiжнародних програмах академiчноТ мобiльностi здобувачiв вищоТ
освiти i науково-педагогiчних працiвникiв;

- iнформацiйно-рекламна робота з набору на навчання iноземних громадян та
забезпечення пiдготовки фахiвцiв з числа iноземцiв;

- участь у виконаннi науково-технiчних робiт на замовлення або за участi
iноземних партнерiв, участь у виконаннi мiжнародних проектiв, про|рам;

- органiзацiя/пiдтримання зв'язкiв з iноземними випускниками кафедри,
пiдтримання бази даних iноземних випускникiв Кафедри (за ix наявностi);

- сприяння вивченню та використанню науково-педагогiчними i науковими
працiвниками Кафедри англiйськоi мови та iнших мов мiжнародного наукового
спiлкування;

- участь у мiжнароднiй iнтеграцii у сферi пiдготовки кадрiв шляхом реалiзацiТ
програми <Подвiйний диплом>> (залuulumu dля вuпусковuх кафеdр);

- органiзацiя, участъ у мiжнародних конференцiях, ceMiHapax, конкурсах,
виставках.

3.2.5. Органiзацiйна робота та iнформацiйний супровiд дiяльностi
кафедри:

- формування кадрового скJIаду та штатного розпису в межах затверджених

фондiв i нормативiв для ycix категорiй;

- надання пропозицiй до розкладу занять за освiтнiми компонентами кафедри;

- створення умов для професiйного та особистого розвитку здобувачiв i
спiвробiтникiв кафедри ;



- контроль виконання
iндивiдуальних планiв;

науково-педагогiчними працiвниками кафедри

г€tпузевими органiзацiями,
iншими пiдприемствами та

- спiвробiтництво з закладами вищоТ освiти,
пiдприемствами, науково-дослiдними iнститутами,
органiзацiями вiдповiдно до профiлю кафедри;

- органiзацiя та проведення методичних, науково-методичних та наукових
ceMiHapiB, конференцiй тощо;

- органiзацiя заходiв щодо взасмодii зi стейкхолдерами освiтнього процесу
(з алut uumu dля вuпусковuх каф е dp);

- забезпечення проведення процедур лiцензування, акредитацt'i (залuшumu dля
вuпусковuх кафеdр);

- iнформацiйний супровiд дiяльностi кафедри: поширення iнформацii у
корпоративних iнформацiйних ресурсах Унiверситету, соцiальних мережах,
засобах масовоi iнформацiТ;

- адмiнiстрування, органiзацiя наповнення та пiдтримка в акту€шьному cTaHi
веб-сторiнки та iнших iнформацiйних pecypciB кафедри;

- забезпечення iнформацiТ для рейтингування науково-педагогiчних працiвникiв
кафедри.

З.2.6. Виховна робота:

- здiЙснення комплексу заходiв, спрямованих на виховання високорозвиненоТ
особистостi в дусi украТнського патрiотизму i поваги до Конституцii Украiни в

умовах розвитку украlнсько1 державност1;

- призначення та органiзацiя роботи KypaTopiB академiчних груп;

- проведення заходiв з дотримання здобувачами вищоi освiти законодавства
УкраТни, мораJlьно-етичних норм поведiнки як в Унiверситетi, так i за його
межами, дбаЙливого ставлення до маЙна Унiверситету (будiвель, примiщень,
меблiв, обладнання, iнвентарю, навч€шьних виданъ, приладiв та iH.);

- проведення заходiв з поrтуляризацii в студентському середовищi здорового
способу життя;

- пiдвищення культурно-освiтнього рiвня студентськоi молодi.



З .2.7 . Профорiентацiйна робота:

- налагодження конструктивних, постiйно дiючих зв'язкiв з закладами освiти,
якi закрiпленi за кафедрою, та з будь-якими iншими органiзацiями та закладами
вищоТ освiти, з роботодавцями;

- органiзацiя заходiв iз профорiентацiйноi роботи, проведення днiв вiдкритих
дверей тощо;

- органiзацiя i забезпечення екскурсiй для школярiв по корпусам Унiверситету
за розробленим маршрутом, що може зацiкавити потенцiйних абiтурiентiв;

- проведення науково-популярних лекцiй та тематичних занять на базi шкiл,
коледжiв та iнших закладiв освiти, а також на базi органiзацiй, де с потенцiйнi
абiтурiенти i якi виявили згоду спiвпрацювати з Унiверситетом;

- створення спецi€Lпьних cTopiHoK, вкладок на сайтi кафедри та у соцiальних
мережах, де роз'яснюеться специфiка пiдготовки фахiвцiв в Унiверситетi,

умови навчання, можливостi працевлаштування, наводятъся вiдгуки
випускникiв, фото заходiв за участi кафедри тощо;

- на початку кожного навчzLIIьного року розроблення i затвердження плану
кафедри з профорiснтацiйноТ дiяльностi, звiтування про виконання плану.

4.прАвА I оБов,язки

4.|. Керiвництво та спiвробiтники кафедри користуються правами,
передбаченими чинним законодавством Украiни, Статутом Унiверситету,
Колективним договором, iншими нормативними документами Унiверситету,
що стосуються ix роботи.

Науково-педагогiчнi працiвники мЕlютъ право:

1) на академiчну свободу, що реалiзуеться в iHTepecax особи, суспiльства
та людства загалом;

2) на академiчну мобiлънiсть для провадження професiйноi дiяльностi;

3) на захист професiйноi честi та гiдностi;



4) брати участь в управлiннi закладом вищоi освiти, у тому числi обирати
та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченоi ради
Унiверситету чи його структурного пiдроздiлу;

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якiсть
навчаJIьного процесу;

б) на забезпечення створення вiдповiдних умов працi, пiдвищення свого
професiйного рiвня, органiзацiю вiдпочинку та побуту, встановлених
законодавством, нормативними актами закJIаду вищоТ освiтио умовами
iндивiдуального трудового договору та колективного договору;

7) безоплатно користув атися бiблiотечними, iнформацiйними ресурсами,
послугами навчaLльних, наукових, спортивних, культурно-освiтнiх пiдроздiлiв
Унiверситету;

8) на захист права iнтелектуальноi власностi;

9) на пiдвищення квалiфiкацiТ та стажування не рiдше одного разу на
п'ять poKiB;

10) одержувати житло, у тому числi службове, в установленому
законодавством порядку;

11) отримувати пiльговi довгостроковi кредити на будiвництво
(реконструкцiю) i придбання житла в установленому законодавством порядку;

12) брати участь в об'еднаннJIх громадян;

13) на соцiальне та пенсiйне забезпечення в установленому
законодавством порядку.

4.2. Завiдувач кафедри визначае розподiл навантаження за BciMa видами
робiт, що вноситься до iндивiдуального плану роботи кожного науково-
педагогiчного працiвника та затверджусться на засiданнi кафедри. Наприкiнцi
семестру та навчапьного року кожен науково-педагогiчний працiвник звiтуе
про виконання iндивiдуального плану роботи.

4.З. Обов'язки Bcix спiвробiтникiв кафедри визначаються чинним
законодавством УкраТни, Статутом, Колективним договором, трудовим
договором (контрактом), Правилами внутрiшнього розпорядку Унiверситету та
вiдповiдними посадовими iнструкцiями.

Науково-педагогiчнi працiвники кафедри зобов'язанi:



1) забезпечувати викJIадання на високому науково-практичному i
теоретико-методологiчному piBHi ycix навч€Lпьних дисциплiн кафедри,
провадити наукову дiяльнiсть;

2) пiдвищувати професiйний piBeнb, педагогiчну майстернiсть, наукову
квалiфiкацiю, цифровi компетентностi;

3) дотримуватися норм педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть
осiб, якi навчаються в Унiверситетi, прищеплювати Тм любов до УкраТни,
виховувати ix у лусi украiнсъкого патрiотизму i поваги до КонститучiТ
УкраiЪи та державних символiв Украiни;

4) дотримуватися в освiтнъому процесi та науковiй (творчiй) дiяльностi
академiчноТ доброчесностi та забезпечувати iT дотримання здобувачами вищоТ
освiти;

5) розвивати в осiб, якi навчаються в Унiверситетi, самостiйнiсть,
iнiцiативу, творчi здiбностi;

6) дотримуватися Статуту Унiверситету, законiв, iнших нормативно-
правових aKTiB.

5.КЕРIВНИЦТВО КАФЕДРОЮ

5.1. Керiвництво кафедрою здiйснюе завiдувач кафедри, який обираеться
на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до Статуту Унiверситету та Положення щодо
конкурсного вiдбору. Завiдувач кафедри забезпечуе органiзацiю освiтнього
процесу, реалiзацiю ocBiTHix програм на вiдповiдних рiвнях вищоi освiти,
здiйснюе контроль за якiстю викладання ocBiTHix компонентiв, навчаJIьно-
методичною та науковою дiяльнiстю, керiвництво за напрямами мiжнародноi та
HayKoBoi роботи, взаемодiею з випускниками кафедри. Завiдувач кафедри у

Завiдувач
заступникам. :

призначаються

посадовими особами Унiверситету здiйснюе
роботою кафедри.

кафедри може делеryвати частину cBoix повноважень
завiдувача кафедри ("а |ромадських засадах)Засryпники

наказом ректора Унiверситету за поданням завiдувача. На
перiод вiдсутностi завiдувача кафедри (вiдпустка, хвороба, вiдрядження) його
обов'язки виконус особа, призначена наказом ректора Унiверситету.

Вiдповiдно до рiшення засiдання кафедри iз числа спiвробiтникiв можуть
призначатися вiдповiдальнi за напрямками роботи:



- навчЕtльну;
- методичну;
- наукову;
- мiжнародну;
- профорiентацiйну;
_ виховну;
- виконання обов'язкiв секретаря засiдань кафедри;
- зв'язки зi стейкхолдерами;
- цифрову трансформацiю освiтнього процесу;
- iнше.

5.2. Завiдувач кафедри видае доручення щодо дiяпьностi Кафедри, якi е

обов'язковими для виконання BciMa учасниками освiтнього процесу кафедри.

Розпорядження завiдувача кафедри можуть бути cкacoBaнi ректором
таlабо деканом факультету (директором навч€шьно-наукового iнституТУ), яКЩО

на це е вiдповiдна обrрунтована причина.

Завiдувач кафедри може бути звiлънений з посади на пiдставах,

визначених трудовим законодавством Украiни) а також за порушення умов
контракту. У своiй роботi завiдувач кафедри керуетъся положеннями,

наведеними у вiдповiднiй посадовiй iнструкцii.

5.3. Завiдувач кафедри взаемодiс з гарантами ocBiTHix програМ, якi

реалiзуються кафедрою, членами групи забезпечення спецiальностi, здiйснюе
KepiBHy i наглядову функцii за дiяльнiстю щодо розробки ocBiTHix прОГраМ,

навчЕtльних планiв, ocBiTHix компонентiв та вiдповiдае за повну та якiсну ik
реалiзацiю.

5.4. Завiдувач кафедри як керiвник структурного пiдроздiлу Унiверситету:

- здiйснюе заг€IJIъне керiвництво освiтньою, науковою, виховною, мiжнаРОдНОЮ

роботою, яка реалiзовуються на кафедрi, а також координУе iнфОРМаЦiйНе

забезпечення, необхiдне для ефективноТ реалiзацiТ цих процесiв;

- забезпечуе органiзацiю процедури проходження лiцензування i акредиТаЦii;

_ здiйснюс планування, органiзацiю i контроль навч.lJIьно-методичноi, наУковОТ

та науково-доспiдноТ роботи кафедри;

- забезпечуе розгляд, на засiданнях кафедри, розподiлу навантаження мiж
науково-педагогiчними працiвниками, iндивiдуальних планiв роботи науково-

гlедагогiчних працiвникiв, плану роботи кафедри;



- здiйснюе контроль якостi проведення Bcix видiв навчаJIьних занять
викладачами кафедри та ycix форм поточного та пiдсумкового контролю;

- затверджуе графiки робiт науково-педагогiчних працiвникiв кафедри i
навч€Lльно-допомiжного персоналу ;

- контролюе виконання iндивiдуа-гrъних планiв науково-педагогiчними
працiвниками9 плану роботи кафедри, графiка роботи навч€lJIьно-допомiжного
персоналу;

- контролю€ розроблення, оновлення, узгодженЕя, затвердження ocBiTHix
компонентiв, якi реалiзуе кафедра;

- проводить контроль якостi навчЕLIIьно-методичного забезпечення ocBiTHix
компонентiв, закрiплених за кафедрою;

- органiзус роботу з пiдготовки до видання наукових та навч€uIьно-методичних

робiт;

- проводитъ аналiз й обговорення на засiданнях кафедри пiдсумкiв поточного та
пiдсумкового контролю, резулътатiв захисту квалiфiкацiйних робiт. На ocHoBi

результатiв аналiзу розробляе i втiлюе необхiднi заходи, спрямованi на
полiпшення органiзацii навчаJIьного процесу i пiдвищення якостi пiдготовки
фахiвця;

- здiйснюе пiдбiр i комплектування штатiв науково-педагогiчних працiвникiв та
навчЕLпьно-допомiжного персон€Lllу кафедри, забезпечус рацiональний розподiл
обов'язкiв мiж ними, сприяе створеЕню норм€шьного психологiчного клiмату в
колективi;

- органiзуе науково-дослiдну та iнновацiйну роботу за профiлем кафедри,
залучае до наукових дослiдженъ здобувачiв вищоТ освiти, сприя€ ix участi у
конференцiях, виставках, конкурсах, олiмпiадах;

- вживае необхiдних заходiв з координацiТ робiт з iншими пiдроздiлами
Унiверситету;

- здiйснюе узаг€Lльнення пропозицiй науково-педагогiчних працiвникiв щодо
удоскон€rлення ocBiTHboT програми.

5.5. Основною формою колективного обговорення та розв'язання поточних i
перспективних питань ocBiTHboT, методичноI, науковоТ, мiжнародноi, виховноi
роботи кафедри е ii засiдання. Засiдання кафедри проводяться вiдповiдно до
затвердженого плану роботи, але не рiдше одного разу на мiсяць.



.Що компетенцii засiдання кафедри наJIежать:

- розгляд пропозицiй та надання рекомендацiй щодо удосконалення ocBiTHix
програм;

- розгляд проектiв ocBiTHix програм, навчzLпьних планiв, робочих програм
навч€}JIьних дисциплiн, курсових проектiв (робiт), практик;

- рекомендацiя кандидатур на посаду завiдувача кафедри;

- рекомендацiя кандидатур науково-педагогiчних працiвникiв до конкурсноI
KoMicii щодо замiщення вакантних посад науково-педагогiчних працiвникiв;

- заслуховування виконання iндивiдуальних планiв науково-шедагогiчних
працiвникiв Кафедри;

- рекомендацiI щодо видання навчшIьно-методичноi лiтератури;

- рекомендацii щодо публiкацii наукових праць;

- заслуховування i представленнrI у спецiалiзовану раду висновкiв щодо
наукових праць на здобуття вчених сryпенiв;

- рекомендацiТ щодо присвоення вченого звання;

- затвердження розподiлу навчалъноi, науковоi та iнших видiв робiт мiж
працiвниками кафедри;

- розгляд питань науковоТ i науково-дослiдноТ роботи кафедри;

- розгляд питань пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв вищоi квалiфiкацii;

- розгляд рiчних i семестрових планiв дiялъностi кафедри i подання до
затвердженнrI;

- заслуховування звiтiв аспiрантiв (докторантiв).

5.6. Засiдання кафедри повноважне ухваJIювати рiшення за умови
присутностi на ньому не менше 2lЗ складу iT науково-педагогiчних працiвникiв,
що працюють на постiйнiй ocHoBi. Рiшення кафедри вважаеться прийнятим,
якщо за нього проголосув€Lло понад 50 О/о присутнiх на засiданнi науково-
педагогiчних працiвникiв. Засiдання кафедри оформля€ться протоколом, який



повинен вiдображати хiд обговорень, KoHKpeTHicTb прийнятих рiшень i порядок
iх реа_гriзацii. Протоколи засiдань кафедри пiдписують завiдувач кафедри та
секретар засiдання кафедри.

5.7. Пiд час засiдання у голосуваннi беруть участь науково-педагогiчнi
працiвники, для яких кафедра е основним мiсцем роботи. Спiвробiтники, якi
працюють за сумiсництвом i на умовах погодинноi оплати працi, мають право
дорадчого голосу на засiданнi.

5.8. Позачергове засiдання кафедри може бути скликане на вимоry
ректора, декана/директора, а також за iнiцiативою не менше |lЗ ycix
працiвникiв кафедри або за рiшенням завiдувача кафедри.

На засiдання кафедри можуть бути запрошенi гrрацiвники iнших кафедр i
структурних пiдроздiлiв Унiверситету, iнших закладiв вищоi освiти,
пiдприемств, установ та органiзацiй, а також здобувачi вищоI освiти, якi
опановують дисциплiни кафедри.

5.9. fuя обговорення i вирiшення питань, гtов'язаних iз навч€uIьно-
методичною роботою кафедри, можуть проводитися методичнi засiдання
(семiнари). У методичних засiданнях берутъ участь yci науково-педагогiчнi
працiвники кафедри, в тому числi й Ti Ti представники, якi працюють за
сумiсництвом. За необхiдностi, до участi в методичному засiданнi можутъ
з€Lпучатись здобувачi, докторанти, iншi стейкхолдери освiтнього процесу,
навч€lJIьно-допомiжний персонал тощо.

б.вIдповIдАльнIсть

б.1. Вiдповiдальнiсть кафедри реалiзусться через вiдповiдальнiсть ii
працiвникiв: завiдувача кафедри та iнших працiвникiв кафедри.
Вiдповiдальнiсть кожного працiвника iндивiдуЕLльна, з€tлежно вiд покладених на
нього посадових обов'язкiв, i визначена його посадовою iнструкцiею,
Правилами внутрiшнього розпорядку Унiверситету та чинним законодавством.

6.2. Завiдувач кафедри несе персон€lJIъну вiдповiдальнiсть за:

- роботу кафедри в цiлому;

- забезцечення пiдготовки здобувачiв вищоi освiти;

- забезпечення виконання навч€uIьного навантаження кафедри;



- навч€lJIьно-методичне та iнформацiйне забезпечення ocBiTHix компонентiв
кафедри;

- виконання плану науково-дослiдних робiт кафедри;

- забезпечення профорiснтацiйноi роботи кафедри;

- забезпечення взаемодii з пiдроздiлами та структурами Унiверситету для
реалiзацii завдань кафедри;

- контроль за виконання науково-педагогiчними працiвниками iндивiдуальних
планiв та умов контракту;

- контроль за виконанням Правил внутрiшнього розпорядку BciMa
спiвробiтниками кафедри.

7.СПIВПРАЦЯ З IНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ

7 .1. ,Щля реалiзацii cBoix функцiй i завдань кафедра в установленому
порядку може отримувати або надавати iнформацiю, що стосусться iI
компетенцiТ, брати участь в iнiцiюваннi та реалiзацii спiльних, наукових,
науково-практичних та iнших заходiв, взаемодiяти в межах cBoei компетенцii з
iншими структурними пiдроздiлами Унiверситету.

7.2. Виконуючи своТ функцii, кафедра взаемодiе з:

- iншими кафедрами - з метою виявлення i реалiзацii мiждисциплiнарних
зв'язкiв, обмiну досвiдом органiзацiТ освiтнього процесу, використання
навч€ulьно-науковоi бази, проведення комплексних наукових дослiджень;

освiтнього процесу;

- навч€tльно-методичним вiддiлом, адмiнiстративними вiддiлами, науково_
дослiдною частиною Унiверситету; пiдроздiлами адмiнiстративно-
господарськоi частини та iншими пiдроздiлами Унiверситету - у зв'язку з
виконанням покладених на колектив кафедри вiдповiдних функцiй та
необхiднiстю надання поточноi iнформацii гrро стан i перспективи Ti дiяльностi
у вiдповiдностi до дiючого в Унiверситетi порядку.



8.ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Змiни та/або доповнення до цього Положення приймаються Вченою

радою Унiверситету i вводяться в дiю накЕвом ректора Унiверситету.

8.2. Положення про кафедру не може суперечити Типовому положенню
про кафедру, яке ухв€шIене Вченою радою Унiверситету i е чинним. У разi
виявлення розбiжностей мiж нормами Положення про кафедру та нормами
Типового положення про кафедру застосуванню пiдлягають норми Типового
положення про кафедру.

8.3. Положення про кафедру приймасться (оновлюеться) не рiдше нiж
один раз на 5 poKiB, у разi змiни найменування, пiдпорядкування,
органiзацiйноi структури кафедри, а також змiни функцiй, напрямiв дiяльностi
кафедри.



додлток 1

Перелiк обов'язкових докуме.нтiв щодо органiзацii дiяльностi
та управлiння кафедри

1.Органiзацiйнi документи

кафедри.

кафедри.

9) План видання кафедри на ка_пендарний piK.

10) Журнал ресстрацiТ iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi.

11) Журнirл реестрацii iнструктажiв з питань пожежноI безпеки.

12) Журнал облiку занять з цивiльного захисту.

13) Iншi нормативнi документи Унiверситец, якi регламентують дiяльнiсть
кафедри за напрямами роботи.

1) Положення про кафедру.

2) Штатний розпис кафедри.

З) Стратегiчний план розвитку кафедри.

4) План роботи кафедри на навчilльний piK.

5)Протоколи засiдань кафедри, ceMiHapiB, круглих столiв.

б) Графiк консультацiй науково-педагогiчних працiвникiв кафедри.

7) План-графiк пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв

8) Графiк закiнчення cTpoKiB роботи науково-педагогiчних працiвникiв.



2.Звiтно-облiковi документи

1) Розподiл навчального навантаження кафедри.

2) Звiт кафедри за навч€шьний piK.

3) Iндивiдуальнi плани роботи науково-цедагогiчних працiвникiв.

4) Звiт про виконання навчапьного навантаження за семестр.

5) Звiт про виконання навч€шъного навантаження за навч€tльний piK.

6) Журнали облiку навч€Lпьноi роботи науково-педагогiчних працiвникiв.

7) Журнал облiку замiн у розкладi науково-педагогiчних працiвникiв кафедри.

8) Журнал облiку навч€lльного навантаження науково-педагогiчних працiвникiв
з погодинною оплатою працi.

9) Звiти керiвникiв практик, щоденники практик.

10) Звiт про науково-дослiдну роботу кафедри за к€uIендарний piK.

3.Навчально-методичнi документи, матерiали

1) OcBiTHi програми, навчulпьнi плани (залutлlumu dля вuпусковuх кафеdр).

2) Робочi програми навчаJIьних дисциплiн, курсових проектiв (робiт), практик;

3) Навчально-методичне забезпечення ocBiTHix компонентiв.

4) KypcoBi про€кти (роботи), контрольнi роботи, квалiфiкацiйнi проекти
(роботи) в електронному форматi (за ix наявностi).

5) .Щокументи екзаменацiйних комiсiй (наказ про склад екзаменацiйноi KoMiciT,
список рецензентiв, наказ про закрiплення тем та керiвникiв квалiфiкацiйних

робiт (проектiв), програми екзаменiв, комплект бiлетiв, графiк роботи ЕК
тощо).

4.Науково-дослiд Hi документи

1) Матерiали роботи з аспiрантами (докторантами, здобувачами) кафедри.

2) Матерiали роботи наукових гурткiв, проблемних груп кафелри.



додлток 2

ЗРЛЗОК ТИТУЛЪНОГО ЛРКУШУ ПОЛО}КЕННЯ ПРО КЛФЕДРУ

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

Харкiвсъкий нацiональний унiверситет мiського господарства

iMeHi о.М. Бекетова

ухвАлЕно
Вченою радою
(по вне наtьuену вання ф акульmеmу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ J\Ъ_

вiд 202_року,
або навчально-науковоео iнсmumуmу) Ректор

Володимир БАБАСВ
протокол Jф_

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру (по вне найlwенування кафеdрu)

Харкiвського нацiонального унiверситету мiського господарства

iMeHi о.М. Бекетова

XapKiB

202_

Перший проректор

Начальник навч€uIьно-методичного вiддiлу

Начальник науково-дослiдноi частини

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу

итро РОСЛАВI_ЕВ

АЛЬОНа CTAPOCTIHA

оксана РоМАНЕНко

Сергiй ДОВБIЙ


