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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кафедра фізичної культури та охорони праці є базовим структур-

ним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що проводить 

навчально-виховну і методичну діяльність і здійснює наукову, науково-

дослідну та науково-технічну діяльність. 

1.2. Кафедра створена 1 вересня 2016 року відповідно до рішення Вче-

ної ради університету, на підставі наказу ректора від 02.09.2016 № 341 «Про 

внесення змін до структури Державного університету телекомунікацій». 

1.3. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, самороз-

витку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної 

відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що ві-

днесені до її компетенції. 

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

порядковується ректорові, проректорам за напрямом роботи, директору 

Навчально-наукового інституту захисту інформації. 
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2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  

ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

2.1. Основними напрямками діяльності кафедри є: 

– навчальна робота; 

– методична робота;  

– науково-інноваційна робота; 

– організаційна робота; 

– виховна робота. 

2.2. Основні завдання 

У навчальній роботі: 

– організація та проведення навчального процесу за певними фор-

мами навчання (денна; вечірня; заочна, дистанційна), формами організа-

ції навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи) і видами навчальних занять (лекції, прак-

тичні та лабораторні заняття, індивідуальні заняття, консультації) з на-

вчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної 

спеціальності і програм навчальних дисциплін; 

– забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до 

стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навча-

льного процесу; 

– удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досяг-

нень науки, техніки, технології та виробництва; 

– впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних 

технологій навчання; 

– удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, 

проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні 

ректорського контролю. 
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У методичній роботі: 

– розроблення робочих навчальних програм дисциплін (кредитних 

модулів) кафедри; 

– видання підручників, навчальних посібників, методичних розро-

бок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної літератури, засобів 

навчання та навчального обладнання за профілем кафедри; 

– розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові 

завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаме-

наційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання; 

– розроблення і впровадження в навчальний процес нових: 

– лабораторних робіт; 

– технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання 

та зразків, пакетів прикладних програм; 

– рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; 

– проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт); 

– проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності ви-

кладачів. 

У науково-інноваційній роботі: 

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка аспі-

рантів, докторантів, здобувачів, підготовка до захисту кандидатських і 

докторських дисертацій); 

– обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і по-

чесних звань; 

– організація та створення умов для проведення науково-дослідних 

і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) за профілем кафедри. Про-

ведення розробок і досліджень за заявками підприємств, організацій; 

державними програмами; замовленнями міністерств і відомств. Прове-
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дення пошукових (ініціативних) досліджень. Підготовка звітів з НДДКР, 

та з наукової роботи кафедри; 

– організація маркетингу та просування на ринки результатів вико-

нання НДДКР. Впровадження результатів розробок у виробництво та в 

навчальний процес; 

– організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій 

(монографії, словники, довідники, наукові журнали, статті, доповіді то-

що). Підготовлення, сертифікація електронних публікацій. Експерти-

за/рецензування: НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, 

статей тощо, опонування дисертацій); 

– організація, проведення та участь у наукових семінарах, конфе-

ренціях, виставках; 

– створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівни-

цтво студентами, які беруть участь у: виконанні НДДКР, студентських науко-

вих гуртках, наукових конференціях, семінарах. Підготовка студентів до учас-

ті у Всеукраїнських олімпіадах); 

– ефективне використання творчого потенціалу науково-

педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних 

проблем науки, техніки, технології. 

В організаційній роботі: 

– формування кадрового складу та штатного розпису в межах за-

тверджених фондів і нормативів для усіх категорій; 

– формування розкладу занять спільно з деканатом інституту; 

– створення умов для професійного росту студентів і співробітни-

ків кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культу-

рному, моральному та фізичному розвитку; 

– організація та контроль проведення науково-педагогічними пра-

цівниками кафедри занять, тощо; 
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– встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, 

галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститу-

тами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм влас-

ності (у тому числі з іноземними); 

– сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-

педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів; 

– організація та проведення методичних, науково-методичних та 

наукових семінарів, конференцій тощо; 

– організація співпраці з кафедрами, які викладають навчальні ди-

сципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри; 

– організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на на-

вчання в університеті; 

– організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготов-

ку та підвищення кваліфікації; 

– організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-

сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвіт-

лення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет; 

– участь співробітників кафедри у роботі експертних рад, комісій, 

робочих груп тощо МОН України, ВАК України, спеціалізованих радах із 

захисту дисертацій доктора та/або кандидата наук, університету, факуль-

тету (інституту); 

– визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри. 

У виховній роботі: 

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання висо-

корозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України в умовах розвитку української державності; 

– проведення заходів з дотримання студентами законодавства 

України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за 
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його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, 

приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, прила-

дів та ін.); 

– проведення заходів з впровадження в студентському середовищі 

здорового способу життя; 

– підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентсь-

кої молоді. 

У міжнародній діяльності: 

– вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем 

кафедри та його використання в навчальному процесі; 

– інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних 

громадян та забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців; 

– сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і 

науковими працівниками кафедри англійської мови; 

– організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, кон-

курсах, виставках. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ 

3.1. Робота кафедри організується і здійснюється відповідно до За-

конів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про держав-

ний вищий навчальний заклад, Статуту Державного університету телеко-

мунікацій, Положення про Навчально-науковий інститут захисту інфор-

мації, до складу якого входить кафедра фізичної культури та охорони 

праці, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, а також 

цим Положенням. 

3.2. Діяльність кафедри фізичної культури та охорони праці здійс-

нюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює на-
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прямки й завдання, зазначені в п. 2 цього Положення. План роботи кафе-

дри обговорюється і затверджується на її засіданні. 

3.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засі-

данні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її співробіт-

никами. 

3.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на мі-

сяць. 

3.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та нау-

кові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини зазначених працівни-

ків, а рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. 

Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується 

завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і 

вченим секретарем кафедри.  

3.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники 

кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, 

підприємств, установ та організацій. 

 

4. СТРУКТУРА КАФЕДРИ 

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту захисту 

інформації. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники та 

навчально-допоміжний персонал. В штатний склад кафедри входять:  

- завідувач кафедри; 

- професор кафедри; 

- доценти; 

- старші викладачі; 
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- провідний інженер; 

- інженер 1-ї категорії. 

Штатний розклад кафедри затверджується наказом ректора універ-

ситету відповідно до навчально-педагогічного навантаження на навчаль-

ний рік. 

За кафедрою закріплені наступні приміщення: аудиторія 1-г, 2-г, 

тренажерний зал, кабінет завідувача кафедри 016, викладацька кафедри 

018. 

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ 

Права та обов’язки співробітників кафедри визначаються чинним за-

конодавством України, Статутом Державного університету телекомуніка-

цій та відповідними посадовими інструкціями. 

5.1. Завідувач кафедри  

5.1.1. Завідувач кафедри ФК та ОП приймається на посаду відповід-

но до «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників ВНЗ 3-го та 4-го рівнів акредитації», затвердже-

ного Міністерством освіти і науки України наказом №744 від 24.12.02 р.  

5.1.2. Завдання та функціональні обов’язки завідувача кафедри ФК 

та ОП:  

– розробляє стратегію розвитку діяльності кафедри за напрямами пі-

дготовки;  

– організовує та здійснює керівництво навчально-методичною, нау-

ковою, організаційною та виховною роботою на кафедрі;  

– забезпечує виконання галузевого освітнього стандарту;  
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– створює умови для формування у студентів професійних складо-

вих компетентностей; 

 – формує пропозиції щодо поліпшення навчального процесу за про-

філем кафедри;  

– розробляє систему якості підготовки фахівців;  

– організовує проведення і контролює виконання всіх видів навчаль-

них занять за всіма формами навчання; 

 – здійснює аналіз ринку освітніх послуг і ринку праці за напрямами 

підготовки фахівців на кафедрі;  

– розвиває зовнішні зв’язки з працедавцями і органами управління 

освітою;  

– затверджує плани роботи кафедри та індивідуальні плани роботи 

викладачів кафедри, здійснює розподіл педагогічного навантаження та ви-

значає функціональні обов’язки між працівниками кафедри і контролює 

своєчасність та якість їх виконання;  

– забезпечує впровадження інноваційних технологій у навчальний 

процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організовує їх 

аналіз на засіданнях кафедри;  

– організовує вивчення та впровадження кращого досвіду роботи ви-

кладачів кафедри, забезпечує навчальну та методичну допомогу виклада-

чам кафедри;  

– планує підготовку науково-педагогічних, наукових кадрів та під-

вищення кваліфікації працівників кафедри;  

– бере участь у роботі науково-методичних комісій за напрямами пі-

дготовки;  

– контролює виконання особами, які навчаються і працівниками ка-

федри, правил з охорони праці та протипожежної безпеки; 

 



 11 

 5.1.3. Завідувач кафедри ФК та ОП відповідає за:  

– стан навчальної, виховної та наукової роботи на кафедрі;  

– виконання наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень прорек-

торів, директора інституту, виконання ухвал Вченої ради та вимог правил 

внутрішнього трудового розпорядку і чинного трудового законодавства 

України;  

– рівень підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за дисциплі-

нами, що закріплені за кафедрою;  

– реалізацію навчальних планів і робочих навчальних програм з дис-

циплін кафедри;  

– здійснення контролю за виконанням розкладу навчальних занять; 

 – підвищення акредитаційного рівня кафедри, який визначається за 

відповідними нормативними положеннями;  

– організацію навчально-методичної роботи на кафедрі;  

– стан обліку та звітності з усіх видів роботи кафедри, збереження 

документів та якісне діловодство;  

– організацію збереження матеріальних цінностей, закріплених за 

кафедрою;  

– своєчасне реагування на заяви та листи працівників і студентів ка-

федри;  

– рівень наукової діяльності кафедри, яка оцінюється за чинними в 

ДУТ положеннями.  

5.1.4. Завідувач кафедри повинен знати:  

– статут Університету і функціональний зв’язок структурних підроз-

ділів; 

 – Конституцію України;  

– закони України;  
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– акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міні-

стрів України щодо освітньої галузі;  

– накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; 

 – інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;  

– правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; 

– галузеві освітні стандарти вищої освіти;  

– порядок складання навчальних планів;  

– основи педагогіки, психології;  

– методику професійної підготовки;  

– методи дистанційного навчання;  

– технологію організації методичної, науково-методичної, науково-

дослідної роботи;  

– сучасні форми і методи навчання та виховання;  

– нормативні документи, що регламентують статус наукових, педа-

гогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закла-

дів, особливості регулювання їх праці;  

– основи управління персоналом.  

5.1.5. З питань охорони праці завідувач кафедри:  

– несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов про-

ведення навчально-виховного процесу на кафедрі;  

– вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навча-

льні програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і 

дипломних проектів;  

– організовує розроблення і періодичний перегляд інструкцій з охо-

рони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою охорони праці 

університету та подає на затвердження ректору;  

– проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з охорони 

праці, оформляє у журналі відповідно до Типового положення. 
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 – організовує проведення із студентами інструктажів з охорони пра-

ці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;  

– забезпечує навчання і перевірку знань з охорони праці студентів, 

курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;  

– складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про 

порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взут-

тям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом 

Держгірпромнагляду України від 24.03.08 №53, зареєстрованим в Мін'юсті 

України 21.05.08 за №446/15137;  

– забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд студен-

тів, працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів пра-

цівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 21.05.07 №246 і зареєстрованого в Мін'юсті 23.07.07 

за №846/14113;  

– здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом 

охорони праці, безпеки життєдіяльності;  

– бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, без-

пеки життєдіяльності колективного договору; 

– повідомляє ректора та службу охорони праці, безпеки життєдіяль-

ності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під час на-

вчально- виховного процесу; бере участь у його розслідуванні та здійснен-

ні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.  

5.1.6. На посаду завідувача кафедри призначається особа, яка має 

вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науко-

вий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) та 

стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років.  
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5.2. Професор кафедри  

5.2.1. Професор кафедри ФК та ОП призначається наказом ректора 

Університету за результатами конкурсу на заміщення посад професорсько-

викладацького складу.  

Кваліфікаційні вимоги – повна вища освіта (магістр, спеціаліст). На-

уковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцен-

та). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років.  

Професор підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри ФК 

та ОП. В своїй діяльності керується законами України “Про освіту”, “Про 

вищу освіту”, наказами адміністрації Університету та розпорядженнями 

завідувача кафедри ФК та ОП.  

5.2.2. Завдання та обов’язки професора кафедри ФК та ОП: 

 – здійснює навчально-виховну роботу, читає лекції і проводить 

практичні та лабораторні заняття;  

– здійснює планування, організацію та контроль навчальної та на-

вчально-методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін;  

–  організовує, керує і проводить науково-дослідну роботу за профі-

лем кафедри інституту; 

 – проводить всі види навчальних занять, керує курсовими і диплом-

ними проектами, а також і науково-дослідною роботою (студентів, слуха-

чів), спеціалістів і магістрів;  

– здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх 

видів навчальних занять з дисциплін, що вивчаються;  

– забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання на-

вчальних програм;  

– створює умови для формування основних складових компетентно-

сті фахівців, що забезпечує успішність їх майбутньої професійної діяльно-

сті;  
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– розробляє робочі програми з навчальних дисциплін;  

– бере участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методи-

чної комісії з відповідної спеціальності;  

 – розробляє методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються; 

 – надає методичну допомогу, організовує і планує самостійну робо-

ту студентів, переважно магістрів;  

– бере участь у пропаганді науково-технічних, соціально-

гуманітарних, економічних і правових знань, у розвитку матеріально-

технічної бази кафедри, розробляє підручники і навчально-методичні по-

сібники та описи лабораторних робіт і практичних занять з навчальних ди-

сциплін, що викладаються; 

 – керує роботою по підготовці науково-педагогічних кадрів;  

– постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію; 

 – забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень ви-

кладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спе-

ціальності, напряму підготовки; 

 – дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.  

5.2.3. Професор кафедри ФК та ОП відповідає за:  

– стан навчальної та наукової роботи за відповідним напрямком; 

 – виконання наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень проре-

кторів, директора інституту, зав. кафедрою ФК та ОП, виконання ухвал 

Вченої ради та вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і чинно-

го трудового законодавства України;  

– рівень викладання дисциплін, що закріплені за професором; 

 – реалізацію робочих навчальних програм з дисциплін, що закріп-

лені за професором кафедри; 
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 – організацію навчально-методичної роботи з дисциплін, що закріп-

лені за професором кафедри;  

– рівень наукової діяльності за напрямом, який закріплений за про-

фесором кафедри.  

5.2.4. Професор кафедри ФК та ОП повинен знати: 

 – закони України та інші нормативно-правові акти України з питань 

вищої освіти;  

– галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої осві-

ти;  

– теорію і методи управління освітніми системами; 

 – порядок підготовки навчальних планів;  

– основи педагогіки, фізіології, психології;  

– методику професійного навчання;  

– технологію організації методичної, науково-методичної, науково-

дослідної роботи;  

– сучасні форми і методи навчання і виховання; методи і способи 

використання освітніх технологій, зокрема дистанційних; основні методи 

пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, 

необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності;  

– механізми оформлення прав інтелектуальної власності;  

– вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших електрон-

но-цифрових пристроях;  

– основи екології, права, соціології;  

– правила по охороні праці та пожежної безпеки. 

5.3. Доцент кафедри 

 5.3.1. Доцент кафедри ФК та ОП призначається наказом ректора 

Університету за результатами конкурсу на заміщення посад професорсько-

викладацького складу. Кваліфікаційні вимоги – повна вища освіта (ма-
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гістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання 

професора (доцента), стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 

3років.  

Доцент підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри ФК та 

ОП.  В своїй діяльності керується законами України “Про освіту”, “Про 

вищу освіту”, наказами адміністрації Університету та розпорядженнями 

завідувача кафедри ФК та ОП. 

 5.3.2. Завдання та обов’язки доцента кафедри ФК та ОП: 

 – здійснює навчально-виховну роботу, читає лекції і проводить 

практичні та лабораторні заняття;  

– здійснює планування, організацію та контроль навчальної та на-

вчально-методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін;  

– організовує, керує і проводить науково-дослідну роботу за профі-

лем кафедри,  інституту;  

– проводить всі види навчальних занять, керує курсовими і диплом-

ними проектами, а також і науково-дослідною роботою (студентів, слуха-

чів), спеціалістів і магістрів;  

– здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх 

видів навчальних занять з дисциплін, що вивчаються. Забезпечує виконан-

ня навчальних планів, розробку і виконання навчальних програм;  

– створює умови для формування основних складових компетентно-

сті фахівців, що забезпечує успішність їх майбутньої професійної діяльно-

сті;  

– розробляє робочі програми з навчальних дисциплін;  

– бере участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методи-

чної комісії з відповідної спеціальності;  

– розробляє методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються;  
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– надає методичну допомогу, організовує і планує самостійну роботу 

студентів, переважно магістрів;  

– бере участь у пропаганді науково-технічних, соціально-

гуманітарних, економічних і правових знань, у розвитку матеріально-

технічної бази кафедри, розробляє підручники і навчально-методичні по-

сібники та описи лабораторних робіт і практичних занять з навчальних ди-

сциплін, що викладаються;  

– керує роботою по підготовці науково-педагогічних кадрів;  

– постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію;  

– забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень ви-

кладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спе-

ціальності, напряму підготовки;  

– дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. 

 5.3.3. Доцент кафедри ФК та ОП відповідає за:  

 – стан навчальної та наукової роботи за відповідним напрямком;  

–  виконання наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень проре-

кторів, директора інституту, завідувача кафедрою ФК та ОП, виконання 

ухвал Вченої ради та вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і 

чинного трудового законодавства України;  

– рівень викладання дисциплін, що закріплені за доцентом;  

– реалізацію робочих навчальних програм з дисциплін, що закріпле-

ні за доцентом кафедри;  

– організацію навчально-методичної роботи з дисциплін, що закріп-

лені за доцентом кафедри;  

– рівень наукової діяльності за напрямом, який закріплений за доце-

нтом кафедри.  
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5.3.4. Доцент кафедри ФК та ОП повинен знати:  

– статут Університету і функціональний зв’язок структурних підроз-

ділів;  

– положення про кредитно-модульну технологію навчання; 

 – положення про організацію і роботу державних екзаменаційних 

комісій;  

– правила внутрішнього розпорядку Університету;  

– накази і інструктивні листи Міністерства освіти України, накази 

ректора, постанови Вченої ради Університету та факультету, рішення рек-

торату з питань організації навчального процесу, розпорядження завідую-

чого кафедрою та ін.  

– нормативні документи, які регламентують порядок виконання фу-

ндаментальних і прикладних науково-дослідних держбюджетних та госп-

розрахункових робіт;  

– закони України та інші нормативно-правові акти з питань вищої 

освіти;  

– освітні стандарти за відповідними напрямами та спеціальностями 

вищої освіти;  

– порядок складання навчальних планів;  

– основи педагогіки, фізіології, психології;  

– методику професійного навчання;  

– сучасні форми і методи навчання і виховання;  

– методи і способи використання освітніх технологій, зокрема, дис-

танційних; 

 – вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших електрон-

но-цифрових пристроях; 
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 – основи екології, права, соціології; – основні методи пошуку, збо-

ру, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної 

для здійснення науково-дослідної діяльності;  

– механізм оформлення прав інтелектуальної власності; 

 – правила охорони праці та пожежної безпеки.  

5.4. Старший викладач кафедри  

5.4.1. Старший викладач кафедри ФК та ОП призначається наказом 

ректора Університету за результатами конкурсу на заміщення посад про-

фесорсько-викладацького складу. Кваліфікаційні вимоги – повна вища 

освіта, стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.  

Старший викладач підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри  

ФК та ОП. В своїй діяльності керується законами України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, наказами адміністрації Університету та розпоряджен-

нями завідувача кафедри ФК та ОП.  

5.4.2. Завдання та обов’язки старшого викладача кафедри ФК та ОП:  

– організовує і проводить навчальну, виховну і навчально-методичну 

роботу з дисциплін, що викладаються, або з окремих видів навчальних за-

нять;  

– бере участь у науково-дослідній роботі кафедри, іншого підрозділу 

освітньої установи; 

 – забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання 

навчальних програм; 

 – створює умови для формування у студентів професійних компете-

нтностей;  

–  проводить всі види навчальних занять; 

 – здійснює контроль якості навчальних занять, що проводяться аси-

стентами і викладачами;  

– розробляє робочі програми з дисциплін, що викладаються;  
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– організовує науково-дослідну роботу студентів; 

 – надає методичну допомогу асистентам і викладачам у оволодінні 

педагогічною майстерністю і професійними навиками;  

– бере участь у науково-методичній роботі кафедри, у пропаганді 

науково-технічних, соціально-гуманітарних, економічних і правових 

знань;  

– контролює і перевіряє виконання студентами домашніх завдань, 

дотримання ними правил охорони праці та пожежної безпеки при прове-

денні навчальних та практичних занять, виконанні лабораторних робіт; 

 – бере участь у підготовці підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників, розробці робочих програм та інших видів навча-

льно-методичної роботи кафедри.  

5.4.3. Старший викладач кафедри ФК та ОП відповідає за:  

– виконання наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень прорек-

торів, директора інституту, зав. кафедрою ФК та ОП, виконання ухвал 

Вченої ради та вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і чинно-

го трудового законодавства України;  

– рівень викладання дисциплін, що закріплені за ним; 

– реалізацію робочих навчальних програм в частині занять, що за-

кріплені за старшим викладачем кафедри.  

5.4.4. Старший викладач кафедри ФК та ОП повинен знати:  

– закони України та інші нормативно-правові акти України з питань 

вищої освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами ви-

щої освіти;  

– теорію і методи управління освітніми системами; 

– порядок складання навчальних планів;  

– основи педагогіки, фізіології, психології; 

– методику професійного навчання;  
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– сучасні форми і методи навчання та виховання;  

– методи і способи використання освітніх технологій, зокрема дис-

танційних;  

– вимоги до роботи на персональних комп'ютерах, інших електрон-

но-цифрових пристроях, зокрема призначених для передачі інформації; 

– основи екології, права, соціології; 

– основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, роз-

повсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної ді-

яльності; 

– механізм оформлення прав інтелектуальної власності; 

– правила охорони праці та пожежної безпеки.  

5.5. Провідний інженер  

5.5.1. Провідний інженер кафедри ФК та ОП призначається і звільня- 

ється з посади наказом ректора Університету за поданням завідувача кафе-

дри. Кваліфікаційні вимоги – повна вища освіта (магістр, спеціаліст). 

Провідний інженер безпосередньо підпорядкований завідувачу ка-

федри ФК та ОП. В своїй діяльності керується Законами України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”, наказами адміністрації Університету та розпо-

рядженнями завідувача кафедри ФК та ОП. Провідний інженер є матеріа-

льно відповідальною особою, яка несе повну матеріальну відповідальність 

перед університетом за цілісність і збереження всього обладнання, навча-

льних посібників та матеріалів, які закріплені за кафедрою. 

5.5.2. Завдання та обов’язки провідного інженера кафедри ФК та ОП:  

– приймає активну участь в проведенні всіх заходів, які здійснюють-

ся в навчальній та науково-дослідній роботі;  

– забезпечує надійність і безперебійну роботу всіх технічних засобів 

навчальних класів  шляхом організації  їх поточного обслуговування та 

ремонту; 
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– забезпечує разом із провідними викладачами та провідним інжене-

ром матеріально-технічну підготовку нових лабораторних робіт, а також 

своєчасне та якісне проведення існуючих;  

– надає необхідну допомогу науково-педагогічним працівникам ка-

федри в підготовці і проведенні занять, своєчасно доповнює методичну лі-

тературу, проявляє ініціативу у виданні методичного матеріалу, оформ-

ленні кафедри та навчальних класів; 

– своєчасно готує обладнання, прилади та ТЗН до навчальних занять 

з дисциплін кафедри, забезпечує їх високоякісну підготовку; 

– приймає участь в оформленні заявок на придбання приладів і ма-

теріалів для удосконалення і відновлення технічних засобів кафедри; 

– забезпечує виконання навчально-допоміжним персоналом санітар-

них норм, правил охорони праці та протипожежної безпеки при експлуа-

тації та ремонті обладнання і апаратури навчальних класів; 

– постійно підвищує професійний рівень і технічні навички; 

– вносить пропозиції керівництву щодо форм поліпшення своєї ро-

боти і роботи університету в цілому; 

– приймає участь в переговорах із сторонніми організаціями і підп-

риємствами з питань розробки, придбання, ремонту і модернізації устатку-

вання навчальних класів; 

– відповідає за виконання планових завдань, функціональних 

обов’язків і використання прав, передбачених посадовою інструкцією; 

– забезпечує збереження навчально-матеріальної бази структурного 

підрозділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режи-

му, охорони праці та техніки безпеки.  

5.5.3. Провідний інженер кафедри ФК та ОП повинен знати: 

 – Конституцію України;  
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– закони України; 

– акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міні-

стрів України щодо освітньої галузі;  

– накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші 

законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;  

– правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охо-

рони і безпеки праці, пожежної безпеки.  

5.6. Інженер І категорії  

5.6.1. Інженер приймається на роботу та звільняється наказом ректо-

ра університету за поданням зав. кафедрою. В своїй діяльності керується 

Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, наказами адміністра-

ції Університету та розпорядженнями завідувача кафедри ФК та ОП.  Ква-

ліфікаційні вимоги – повна вища освіта.  

5.6.2. Права та обов’язки інженера І категорії кафедри ФК та ОП:  

– заміщається під час відсутності провідним інженером;  

– заміщає під час відсутності провідного інженера;  

– приймає активну участь в проведенні всіх заходів, які здійснюють-

ся в навчальній та науково-дослідній роботі;  

– забезпечує надійність і безперебійну роботу всіх технічних засобів 

лабораторії шляхом організації їх поточного обслуговування та ремонту;  

– забезпечує разом із викладачами та провідним інженером матеріа-

льно-технічну підготовку нових лабораторних робіт, а також своєчасне та 

якісне проведення існуючих;  

– надає необхідну допомогу ПВС кафедри в підготовці і проведенні 

занять, своєчасно доповнює методичну літературу, проявляє ініціативу у 

виданні методичного матеріалу, оформленні кафедри та навчальних кла-

сів; 
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– своєчасно готує обладнання, прилади та ТЗН до навчальних занять 

з дисциплін кафедри, забезпечує їх високоякісну підготовку;  

– приймає участь в оформленні заявок на придбання приладів і ма-

теріалів для удосконалення і відновлення технічних засобів;  

– забезпечує виконання навчально-допоміжним персоналом санітар-

них норм, правил охорони праці та протипожежної безпеки при експлуа-

тації та ремонті обладнання і апаратури навчальних класів;  

– постійно підвищує професійний рівень і технічні навички;  

– вносить пропозиції керівництву щодо форм поліпшення своєї ро-

боти і роботи університету в цілому;  

– приймає участь в переговорах із сторонніми організаціями і підп-

риємствами з питань розробки, придбання, ремонту і модернізації устатку-

вання навчальних класів;  

– відповідає за виконання планових завдань, функціональних 

обов’язків і використання прав, передбачених посадовою інструкцією; за 

виконання правил внутрішнього розпорядку; за дотримання правил техні-

ки безпеки і протипожежних правил; за збереження документації і майна 

кафедри, вживає ефективні заходи щодо економії електроенергії.  

5.6.3. Інженер І категорії кафедри ФК та ОП повинен знати:  

– статут Університету і функціональний зв’язок структурних підроз-

ділів;  

– правила внутрішнього розпорядку Університету;  

– накази і інструктивні листи Міністерства освіти України, накази 

ректора, постанови Вченої ради Університету та інституту, рішення ректо-

рату з питань організації навчального процесу, розпорядження завідуючо-

го кафедрою та ін.  

– правила, норми, інструкції з техніки безпеки, санітарії, гігієни пра-

ці, пожежної безпеки та забезпечувати їх неухильне виконання. 
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6. ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ 

6.1. Документація навчально-організаційного забезпечення: 

– положення про кафедру; 

– штатний розпис кафедри; 

– графіки щорічних відпусток працівників кафедри;  

– графіки навчального процесу за всіма формами навчання; 

– план роботи кафедри; 

– дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточ-

ний рік (від деканатів-замовників навчання); 

– розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточ-

ний рік; 

– план навчального навантаження науково-педагогічних працівни-

ків кафедри на поточний навчальний рік; 

– звіт про виконання навчального навантаження науково-

педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік; 

– індивідуальні плани роботи викладачів; 

– графік підвищення кваліфікації викладачів; 

– розклад занять викладачів; 

– графік консультацій викладачів; 

– протоколи засідань кафедри; 

– звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік; 

– журнал закріплення за студентами тем (варіантів) індивідуальних 

семестрових завдань з дисциплін; 

– журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт 

(комп’ютерних практикумів); 

– журнали обліку виконання контрольних робіт та індивідуальних 

завдань студентами-заочниками та екстернами; 
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– екзаменаційні (залікові) роботи студентів за минулий навчальний 

рік. 

6.2. Навчально-методична документація: 

– навчальні і робочі навчальні програми дисциплін кафедри; 

– інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, 

лабораторних занять, комп’ютерного практикуму та самостійної роботи 

студентів з навчальних дисциплін; 

– індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін, у то-

му числі тематика курсових проектів і робіт;  

– комплект контрольних завдань з навчальних дисциплін для пере-

вірки рівня засвоєння студентами окремих модулів навчального матеріа-

лу та критерії оцінки рівня підготовки студентів; 

– екзаменаційні білети та/або комплект контрольних завдань для 

семестрового контролю з навчальних дисциплін (кредитних модулів); 

– положення про порядок розрахунку рейтингу студентів з кредит-

них модулів (навчальних дисциплін); 

– методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи сту-

дентів, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних ро-

біт, рефератів тощо); 

– у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, напри-

клад, графік самостійної роботи студентів (виконання контрольних робіт, 

здавання домашніх завдань, курсових проектів та ін.); 

– навчальні програми з усіх дисциплін навчальних планів (елект-

ронні версії). 
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7. МАЙНО ТА КОШТИ КАФЕДРИ 

За кафедрою з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим 

Положенням, закріплюються на правах оперативного управління примі-

щення, обладнання та інше необхідне майно. 

Кафедра в межах її майнового комплексу відповідає за належний 

стан аудиторного та лабораторного фонду, а також за цільове викорис-

тання приміщень.  

 

 

 

Завідувач кафедри фізичної культури та охорони праці  

 Д.Г. Оленєв 

 

 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу                                            В.І. Кучер 

Начальник відділу кадрів                                                      С.М. Львовський 


