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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КАФЕДРУ ФІЗИКИ  



1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України та Статуту Державного університету телекомунікацій (далі - ДУТ) і є 

документом, який регламентує діяльність кафедри фізики. 

1.2. Кафедра фізики є навчально-науковим структурним підрозділом 

Державного університету телекомунікацій, що забезпечує проведення 

навчальної, методичної, наукової і виховної роботи. 

1.3. Кафедра фізики входить до складу факультету телекомунікацій, 
навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації і 
безпосередньо підпорядковується декану факультету та директору інституту. 

1.4. Робота кафедри здійснюється відповідно до річних планів, що 

об'єднують навчальну, науково-методичну, виховну, науково-дослідну та 

інші види роботи. Плани затверджуються завідуючим кафедрою. Обговорення 

ходу виконання цих планів і інших питань діяльності кафедри проводиться на 

засіданнях кафедри, при участі науково-педагогічного складу. Засідання 

кафедри проводяться не рідше одного разу на місяць. 

1.5. Кафедра фізики створюється та ліквідується наказом ректора 

відповідно до чинного законодавства України. Кафедра створюється в 

складі не менш п'яти викладачів, з яких не менш двох повинні мати вчений 

ступень або вчене звання. 

1.6. Кафедра у своїй роботі керується чинним законодавством України, 

нормативно-правовими актами центрального органу управління освітою, 

Статутом ДУТ, рішеннями Вченої ради університету, наказами та 

розпорядженням ректора, а також даним Положенням. 

1.7. За кафедрою закріплюється майно та приміщення, в яких 

організується навчальний процес, наукові та навчальні лабораторії, кабінети та 

інше. Закріплене за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною 

власності ДУТ, вони не можуть бути вилучені або передані іншим 

підрозділам без згоди кафедри. 

1.8. Кафедру очолює завідувач, який призначається на посаду та 

звільняється з неї наказом ректора університету відповідно до законодавства 

України про працю. 

 

 

2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  КАФЕДРИ 

 

2.1. Метою кафедри є забезпечення навчального процесу з відповідних 

дисциплін. 

2.2. Завданням кафедри є: 

2.2.1. Організація і здійснення відповідно до навчальних планів 

навчальної та науково-методичної роботи з загальноінженерних дисциплін 

та окремих дисциплін галузевого циклу, які викладаються на факультетах 

ДУТ. 



2.2.2. Забезпечення базової підготовки фахівців широкого профілю, 

що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, високою 

професійною кваліфікацією. 

 2.2.3. Підготовка науково-педагогічних кадрів та підвищення їх 

кваліфікації. 

 2.2.4. Участь у виховній роботі студентів ДУТ. 

 2.2.5. Здійснення контролю якості вивчення дисциплін, які викладаються 

на кафедрі. 

 2.2.6. Забезпечення якісного  виконання навчальних планів та програм 

закріплених за кафедрою дисциплін. 

2.3. Реалізація відповідно до навчальних планів усіх форм навчання (денної, 

заочної. дистанційної ), організація та проведення усіх видів навчальних 

занять (лекційних, практичних, лабораторних), консультацій, іспитів і заліків, 

керівництво курсовими роботами. 

2.4. Розробка відповідно до діючих освітньо-кваліфікаційних 

характеристик фахівців навчальних планів, програм та робочих програм 

дисциплін, узгоджених з останніми досягненнями науки і перспективами її 

розвитку, з врахуванням потреб народного господарства, галузевих і 

регіональних особливостей й умов підготовки фахівців, міжпредметних 

логічних зв'язків з метою  підвищення  значимості фундаментальних наук у 

теоретичній і професійній підготовці фахівців. 

2.5. Безперервне та всебічне підвищення якості викладання 

навчальних дисциплін шляхом: підвищення рівня лекцій, як основної форми 

аудиторних занять, активізації практичних та лабораторних занять, як дійових 

форм закріплення знань, набуття необхідних умінь і навичок, розвинення 

творчих здібностей студентів, зокрема залучення їх до науково-дослідної 

роботи. 

2.6. Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розробка учбово-

методичних матеріалів по проведенню усіх видів навчальних занять і інших 

посібників, що передбачають використання найбільш доцільних форм і 

методів викладання, раціональне об’єднання методичних прийомів, ефективне 

використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій та 

лабораторного обладнання. 

2.7. Постійний контроль якості навчання студентів дисциплінам кафедри, 

аналіз результатів міжсесійного контролю і семестрових екзаменаційних сесій, 

організація і контроль самостійної роботи студентів, надання їм 

систематичної допомоги у вивченні дисциплін. 

2.8. Підбір, підготовка і  підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, роботи здобувачів, 

стажистів; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих 

викладачів; надання допомоги починаючим викладачам в оволодіння 

педагогічною майстерністю. Розгляд дисертацій, що представляються до 

захисту членами кафедри або (з доручення керівництва вузу) іншими 



здобувачами і аспірантами. 

2.9. Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування у 

студентів наукового світогляду. 

2.10. Проведення роботи з розширення і зміцнення зв'язків з 

виробництвом, а саме: 

 2.10.1 Розвиток співробітництва з підприємствами, установами й 

організаціями в підготовці фахівців, спрямованого на оволодіння студентами 

професійними навичками, передовими методами організації праці і керування. 

Надання допомоги виробництву шляхом виконання наукових досліджень на 

основі господарських договорів і договорів про співробітництво. 

 2.10.2. Організація виступів керівників і провідних спеціалістів 

підприємств, установ і організацій перед студентами і науково викладацьким 

складом кафедри. Залучення до педагогічної діяльності ведучих учених і 

практичних працівників. 

 2.10.3. Участь у роботі Університету по підвищенню кваліфікації 

фахівців, зайнятих у відповідних галузях народного господарства, через 

діючі при Університеті курси, а також надання допомоги відповідним 

міністерствам, відомствам у проведенні цієї роботи. 

 2.10.4 Пропаганда наукових знань шляхом участі науково-

педагогічного складу і співробітників кафедри в роботі науково-технічних 

організацій, семінарів, конференцій, симпозіумів. 

2.11. Участь у науково-дослідній роботі Університету: 

2.11.1. Проведення наукових досліджень по найважливішим 

теоретичним, соціально-економічним і науково-технічним проблемам по 

профілю кафедри, проблемам педагогіки вищої школи в тісному зв'язку з 

задачами підвищення якості підготовки фахівців на основі бюджетного 

фінансування і господарських договорів. 

2.11.2. Обговорення виконаних науково-дослідних робіт  і підготовка 

рекомендацій до їх опублікування, участь у впровадженні результатів 

досліджень у практику. 

2.11.3. Організація науково-дослідної роботи студентів в позавчальний 

час, залучення студентів до участі в договірних і бюджетних роботах 

кафедри. 

2.12. Проведення конкретної систематичної роботи щодо зміцнення 

трудової дисципліни, попередженню правопорушень в колективі кафедри. 

2.13. Здійснення у встановленому порядку співробітництва з родинними 

кафедрами інших вузів, з кафедрами закордонних вузів по навчальній, 

навчально-методичній і науково-дослідній роботі, а також із закордонними 

науково-дослідними організаціями по профілю кафедри. 

2.14. Організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів у 

навчальному процесі, навчальною, виробничою практикою, дипломними 

роботами (проектами), сприяючи наближенню умов їхнього проведення до 

реальних умов виробничої і дослідницької діяльності; організація і керівництво 

ознайомлювальною практикою студентів. 



 

3. ПРАВА 

 

3.1. Права кафедри визначаються відповідними нормативними 

документами ДУТ і реалізуються через права її завідуючого. Завідуючий 

кафедрою здійснює керівництво на принципах єдиноначальності в тісному 

контакті з трудовим колективом і несе особисту відповідальність за рівень та 

організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення 

кваліфікації співробітників кафедри, дотримання фінансової дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, за ефективне і раціональне 

використання закріпленого за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх 

збереження. 

3.2. Завідуючий кафедрою має право: 

3.2.1. Приймати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління 

ДУТ, де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри. 

3.2.2. Затверджувати календарні плани роботи кафедри, індивідуальні 

плани роботи викладачів і навчальні та робочі навчальні плани викладання 

дисциплін, екзаменаційні білети, тощо. 

3.2.3. Розподіляти педагогічне навантаження і функціональні обов'язки 

між співробітниками кафедри, контролювати своєчасність та якість їх 

виконання, контролювати всі форми навчальних занять і наукових досліджень, 

які проводять викладачі кафедри. 

3.2.4. Підбирати кандидатури на вакантні посади, надавати у 

встановленому порядку пропозиції стосовно прийому на роботу, звільнення та 

переміщення співробітників кафедри, щодо форм та засобів їх морального та 

матеріального заохочення, а також заходів дисциплінарного впливу. 

3.2.5. Вимагати від підрозділів університету виконання заходів, що 

забезпечують колективу кафедри необхідні умови для успішної роботи. 

3.2.6. Виносити на розгляд декану інформаційних технологій та 

адміністрації навчально-наукового інституту телекомунікацій та 

інформатизації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу та 

наукових досліджень в університеті. 

3.2.7. Вимагати від викладачів і навчально-допоміжного складу кафедри 

дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, 

раціонального використання матеріалів і обладнання в навчальній та науковій 

роботі. 

4.  СТРУКТУРА 

 

4.1. Структура, кількісний та якісний склад кафедри залежить від обсягу 

та характеру навчального навантаження, яке визначається навчальними 

планами підготовки спеціалістів, а також характером та обсягом наукової 

роботи. 

4.2. Штатний розклад кафедри включає посади професора, доцентів, 

викладачів, а також навчально-допоміжний склад. 



4.3. Структура кафедри та її штатний розклад затверджується ректором 

ДУТ щорічно. 

 

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

 Кафедра несе відповідальність за:  

5.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових завдань та 

обов’язків, які передбачені відповідними посадовими інструкціями 

співробітників кафедри фізики, в межах визначених чинним законодавством 

України про працю. 

5.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення діяльності 

співробітниками кафедри, в межах визначених чинним адміністративним, 

кримінальним та цивільним законодавством України. 

5.3. Завдання матеріальної шкоди в межах визначених цивільним 

законодавством та законодавством України про працю. 

5.4. Правопорушення, скоєні у сфері захисту персональних даних, в 

межах визначених чинним адміністративним та кримінальним законодавством 

України.  

 

6.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав співробітники 

кафедри фізики взаємодіють з відокремленими та іншими структурними 

підрозділами Університету в межах, визначених цим Положенням, 

відповідними посадовими інструкціями та чинним законодавством України.  

 

 
 

 

Завідувач  

 кафедри  фізики            ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації  

Факультет інформаційних технологій  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Державного  

університету телекомунікацій 

_____________В.Б. Толубко 

“____”______________ 2014р. 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

 

завідувача кафедри фізики 

 

 

 

І. Загальні положення 

1. Завідувач кафедри здійснює керівництво на принципах 

єдиноначальності в тісному контакті з трудовим колективом. 

2. Керується наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки 

України, наказами та розпорядженнями ректора /проректорів/, вказівками 

директора ННІТІ, декана. 

3. Призначається на посаду у відповідності до „Положення про 

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВНЗ 3-го та 

4-го рівнів акредитації”, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.12.02р. №744 та відповідного Положення університету. 

4. Підпорядковується безпосередньо директору ННІТІ, проректору з науково-

педагогічної роботи та декану факультету інформаційних технологій. 
 

ІІ. Завдання та обов’язки 
 

Завідувач кафедри: 
1. Безпосередньо організовує, контролює, керує та забезпечує виконання в 

повному обсязі навчальної, методичної, виховної та наукової роботи на 
кафедрі. 

2. Надає пропозиції ректору університету, про прийняття і звільнення з 

роботи працівників кафедри. 

3. Забезпечує розробку та впровадження навчальних планів та програм. 
4. Здійснює контроль за навчальним процесом, керує педагогічною 

діяльністю та практичною підготовкою студентів. 
5. Здійснює контроль за підготовкою вихідних даних щодо складання розкладу 

занять і здійснює контроль за його безумовним виконанням. 
6. Забезпечує створення умов для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів, організовує контроль за їх проведенням. 



7. Здійснює загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних 
та методичних посібників з дисциплін кафедри. 

8.  Скликає та проводить засідання кафедри. 
9. Вирішує інші питання діяльності кафедри у відповідності до 

чинного законодавства та Статуту університету. 
10. Контролює якість навчання студентів з навчальних дисциплін, 
закріплених за кафедрою. 
11. Організовує та контролює самостійну роботу студентів, надає їм 

систематичну допомогу з вивчення навчальних дисциплін. 
12. Організовує виступи керівників та провідних фахівців підприємств, 

установ та організацій, новаторів виробництва перед студентами та науково-
педагогічними працівниками кафедри; залучає до педагогічної діяльності 
провідних вчених, фахівців галузі зв’язку. 

13. 3дійснює в установленому порядку співробітництво з фаховими 
кафедрами ДУТ, інших вищих навчальних закладів, з кафедрами 
зарубіжних ВНЗ з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної 
роботи, а також  із зарубіжними науково-дослідними організаціями за профілем 
кафедри. 

14.  Організовує та проводить професійно-орієнтаційну роботу серед 
молоді, участь у розробці агітаційних та методичних матеріалів і посібників 
для проведення роботи з професійної орієнтації серед молоді. 

15. Підписує усі документи щодо напрямків діяльності кафедри. 
16. Проводить організацію підвищення кваліфікації працівників кафедри. 
17. Затверджує календарні плани роботи кафедри, індивідуальні плани 

роботи науково-педагогічних та інших працівників, екзаменаційні білети тощо.  
Індивідуальні плани роботи завідувача кафедри затверджує декан . 
18. Розподіляє педагогічне навантаження та функціональні обов'язки 

між працівниками кафедри, контролює своєчасність та якість їх виконання, а 
також контролює всі форми навчальних занять та наукових досліджень, які 
проводяться на кафедрі. 

19. Підбирає і організовує обговорення на засіданні кафедри 
кандидатури на вакантні посади, представляє директору ННІТІ, ректору в 
установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення 
та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального 
заохочення, а також щодо заходів дисциплінарного впливу. 

20. Забезпечує виконання, контролює дотримання норм охорони і безпеки праці в 
приміщеннях, що знаходяться в розпорядженні кафедри. Проводить інструктаж з 
питань охорони і безпеки праці співробітників кафедри. 

21.Виконує окремі доручення ректора, директора ННІТІ. 
 

ІІІ.  Права 
 

Завідувач кафедри має право: 
1. Брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління 

університету, де обговорюються та вирішуються питання діяльності кафедри. 
2. Вимагати від структурних підрозділів та служб університету 

прийняття заходів, а також створення соціально-побутових умов, які б 



забезпечували колективу кафедри успішне проведення навчальної, 
навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. 

3. Вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямами 
пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та наукових 
досліджень в університеті. 

4. Вимагати від науково-педагогічних та інших працівників 
дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, 
раціонального використання матеріального фонду кафедри, приладів та 
обладнання тощо в навчальній та науковій роботі. 

 

ІV. Відповідальність 

Завідувач кафедри несе відповідальність: 
1. За належне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 
України. 

3. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України. 

 

V.  Завідувач кафедри повинен знати 
 

1. Закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-
правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування у галузі вищої 
освіти. 

2. Порядок розроблення і затвердження планів та програм діяльності, 
етику спілкування. 

3. Порядок складання встановленої звітності. 
4. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 

та пожежної безпеки. 

VІ.  Кваліфікаційні вимоги 

1. На посаду завідувача кафедри призначається особа, яка має вищу 
освіту, вчене звання професора та (або) науковий ступінь доктора технічних 
наук. Як виняток на посаду завідувача кафедри може бути призначена особа, 
яка має вчене звання доцента та науковий ступень кандидата технічних наук. 

 
 

З інструкцією ознайомлений:                            ________ 

 



УЗГОДЖЕНО: 

 

Проректор з  

науково-педагогічної роботи          ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Директор навчально-наукового  

центру                                      

        ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Декан факультету 

інформаційних 

 технологій                                      ___________     ____________________ 
  (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Начальник відділу кадрів         ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Начальник  

юридичного відділу                    ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Завідувач кафедри 

фізики                                                        ___________     ___________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


