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1 Загальні положення 

 

1.1. Випускова кафедра – базовий структурний підрозділ Малинського 

фахового коледжу (далі – Коледж), який проводить наукову, науково-дослідну, 

науково-технічну, навчально-виховну і науково-методичну діяльності з 

підготовки та випуску фахівців за освітнім ступенем «бакалавр». 

1.2. Випускова кафедра створюється рішенням педагогічної ради Коледжу 

у разі проходження процедури ліцензування освітньої послуги, пов’язаної з 

підготовкою фахівців освітнього ступеня «бакалавр» згідно з чинним 

законодавством. 

1.3. До складу випускової кафедри входить не менше, ніж п’ять науково- 

педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, та не 

менше, ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. 

1.3. Випускову кафедру для підготовки фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр» очолює завідувач – науково-педагогічний працівник коледжу, що 

має вчений ступінь кандидата (доктора) наук відповідної галузі знань. 

Завідувач кафедри обирається на конкурсній основі педагогічною радою 

коледжу терміном на 5 років. Після обрання завідувача кафедри з ним 

укладається контракт. 

1.4. Склад кафедри щорічно затверджується наказом директора коледжу. 

 
2 Завдання випускової кафедри 

 

2.1. Головним завданням випускової кафедри є організація та здійснення 

навчально-виховної, методичної та наукової роботи з підготовки здобувачів ОС 

«бакалавр» 

2.2. Відповідно до змісту діяльності випускова кафедра виконує такі 

завдання: 

2.2.1. Відповідає за якісну та змістовну підготовку здобувачів ОС 

«бакалавр» відповідної галузі знань, спеціальності за ліцензованим рівнем вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти та Державних вимог до акредитації спеціальності; 

2.2.2. Готує документи та проводить всі організаційні, контрольні та 

звітні заходи щодо ліцензування та акредитації відповідної спеціальності; 

розробляє Концепцію освітньої діяльності за обраною спеціальністю, 

варіативну компоненту стандарту вищої освіти (освітньо-кваліфікаційну 

характеристику, освітньо-професійну програму, засоби діагностики); 

2.2.3. Бере участь у розробці навчальних та робочих навчальних планів, 

навчальних та робочих програм з професійно-орієнтованих загальних та 

спеціальних дисциплін відповідно до вимог державного та галузевих стандартів 

вищої освіти. У разі відсутності державних або галузевих стандартів вищої 

освіти за заявленою спеціальністю випускова кафедра розробляє освітньо- 
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кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму, засоби 

діагностики (обов’язкові та вибіркові компоненти) за відповідними рівнями 

вищої освіти та погоджує їх в установленому порядку; 

2.2.4. Забезпечує співпрацю з тими кафедрами (цикловими комісіями), 

що беруть участь у соціально-гуманітарній, загальній та спеціальній підготовці 

здобувачів з відповідної спеціальності; 

2.2.5. Подає пропозиції щодо переліку вибіркових дисциплін з циклів 

загальної та спеціальної підготовки з урахуванням змісту підготовки фахівців 

відповідної спеціальності для розгляду на педагогічній раді коледжу; 

2.2.6. Здійснює необхідні заходи щодо забезпечення якості практичної 

підготовки здобувачів, визначає її зміст, добирає перелік баз практики та 

забезпечує ефективну співпрацю з роботодавцями; 

2.2.7. Створює систему внутрішнього моніторингу якості підготовки 

фахівців, здійснює контроль за вхідним та набутим в освітньому процесі рівнем 

знань здобувачів; 

2.2.8. Організовує і керує науково-дослідною роботою здобувачів у 

відповідності до теми та плану наукової роботи випускової кафедри, змісту 

навчальних та виробничих практик, тематики курсових та кваліфікаційних 

робіт  (проектів); 

2.2.9. Сприяє підготовці науково-педагогічних кадрів за профілем 

науково-педагогічної діяльності, відповідає за своєчасне підвищення їх 

кваліфікації; 

2.2.10. Відповідає за підготовку до атестації здобувачів вищої освіти; 

2.2.11. Підтримує зв`язок з випускниками та роботодавцями, аналізує 

результати відгуків про якість підготовки випускників; 

2.2.12. Здійснює усі види діяльності (освітню, наукову, методичну, 

виховну, профорієнтаційну тощо). 

 

3 Організація роботи випускової кафедри 

 

3.1. Робота кафедри здійснюється відповідно до чинного законодавства, а 

також цього Положення. 

3.2. Діяльність випускової кафедри здійснюється відповідно до 

семестрових планів роботи, що охоплюють напрями й завдання, зазначені в 

розділі 2 цього Положення. Плани роботи кафедри обговорюються на її 

засіданні та затверджується завідувачем кафедри за погодженням із 

заступником директора з навчальної роботи. 

3.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на її засіданні, 

рішення якого є обов’язковим для виконання співробітниками кафедри. 

3.4. Засідання кафедри вважається правочинним, якщо на ньому присутні 

не менше, ніж дві третини її членів, а рішення кафедри приймаються простою 

більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом. 

3.5. Кафедра у своїй роботі використовує номенклатуру справ, затверджену 

директором коледжу. 

3.6. Навчально-методична робота кафедри: 
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- проведення за всіма формами навчання (денна, заочна) лекцій, 

практичних, семінарських та лабораторних занять; 

- керівництво навчальними, виробничими практиками, курсовими та 

кваліфікаційною роботами і проектами, самостійною роботою здобувачів; 

- проведення захисту курсових проектів і робіт; 

- організація, підготовка та участь через представників кафедри в 

проведенні захисту кваліфікаційної роботи, іспитів; атестації. 

- участь в підготовці та вдосконаленні навчальних планів і програм за 

відповідною спеціальністю підготовки у відповідності до ОПП; 

- заслуховування та захист звітів за підсумками виробничої практики; 

- визначення тематики кваліфікаційних робіт та організація їх виконання; 
- аналіз зауважень та пропозиції ЕК за результатами атестації, 

розробка заходів із вдосконалення освітньої діяльності; 

- методичне забезпечення та контроль навчальних та виробничої практик 

відповідної спеціальності; 

- участь у розробці наскрізної програми практичної підготовки з 

відповідної спеціальності; 

- розробка та періодичне оновлення бази тестових завдань з фахових 

дисциплін за відповідним напрямом та спеціальністю; 

- участь у розробці документації для процедур ліцензування та 

акредитації відповідного напряму підготовки та спеціальності, 

- розробка завдань для атестації спеціальності; 
- розробка навчальних програм, підготовка підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичної літератури; 

- рецензування навчально-методичної літератури, програм, 

підготовлених іншими кафедрами та цикловими комісіями; 

- розгляд індивідуальних планів роботи співробітників кафедри; 

- вивчення та впровадження досвіду роботи кращих викладачів; 
- надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною 

майстерністю; 

- здійснення заходів із впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій навчання; 

- систематичний аналіз успішності здобувачів та якості підготовки 

фахівців за профілем кафедри; 

- участь в діяльності коледжу із надання додаткових освітніх послуг, в 

тому числі і платних, визначених Кабінетом Міністрів України. 

3.7. Науково-дослідна робота кафедри: 
- організація наукових досліджень за науковим напрямом кафедри; 

керівництво науково-дослідною роботою здобувачів; 

- підготовка відгуків та рецензій на науково-дослідні роботи, виконані як 

співробітниками кафедри, так і співробітниками інших організацій, а також 

рекомендацій для публікування результатів виконаних наукових робіт; 
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- налагодження зв'язків з підприємствами, установами і організаціями з 

метою узагальнення та розповсюдження передового досвіду та надання їм 

науково-технічних послуг; 

- здійснення міжнародного співробітництва з науково-дослідної роботи; 

3.8. Позааудиторна робота: 
- формування гармонійно розвинутої особистості фахівця з базовою 

вищою освітою; 

- підтримання зв'язку з випускниками коледжу з метою постійного 

вивчення потреби суспільства в послугах фахівців цієї галузі знань; 

- реалізація програми безперервної освіти; 

- пропаганда наукових знань; 
- організація самостійної роботи здобувачів та позааудиторних заходів; 

- участь в профорієнтаційній роботі; 

- надання консультативної та навчально-методичної допомоги 

викладачам та науковим співробітникам інших вищих навчальних закладів. 

3.9. Організаційна робота: 

- підготовка переліку вибіркових дисциплін до навчального плану за 

відповідною спеціальністю; 

- надання пропозицій завідуючому відділенням щодо графіку 

навчального процесу за відповідною спеціальністю; 

- надання пропозицій щодо формування складу екзаменаційної комісії, 

участі в її роботі; 

- підбір баз практики та укладання угод; 

- участь у працевлаштуванні випускників; 
- сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів із викладацького 

складу  коледжу. 

 

4 Права та обов’язки співробітників випускової кафедри 

 

4.1. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників, що входять до 

складу випускової кафедри, визначаються чинним законодавством України, 

Статутом та положеннями коледжу і відповідними посадовими інструкціями. 

4.2. Співробітники кафедри забезпечують вільний та зручний постійний 

доступ здобувачів освіти до робочої програми, іншого навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни, а також до інформації та матеріалів, 

необхідних для успішного вивчення дисципліни. 

4.3. Завідувач кафедри та співробітники кафедри несуть безпосередню 

відповідальність за рівень викладання фахових дисциплін. 

4.4.  Завідувач кафедри може бути звільнений з посади у разі порушення 

умов контракту, трудового законодавства або Статуту коледжу. 
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5 Ліквідація та реорганізація випускової кафедри 

 

5.1. Випускова кафедра ліквідується у випадку, якщо до її складу входить 

менше, ніж п’ять педагогічних працівників вищої категорії, для яких кафедра є 

основним місцем роботи, або за інших підстав, передбачених чинним 

законодавством. Рішення про ліквідацію або реорганізацію (зміна назви, 

об’єднання, реструктуризація тощо) кафедри приймає педагогічна рада 

Коледжу. 

5.2. Під час реорганізації та ліквідації кафедри науково-педагогічним 

працівникам, які входили до складу кафедри, гарантується збереження їхніх 

прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України. 

 

6 Порядок внесення змін і доповнень 

 

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням 

педагогічної ради коледжу та затверджуються наказом директора коледжу. 
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