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1. Загальнi положення

1.1. Положення про кафедру математичного моделювання та статистики

,Щержавного вищого навч€tльного закладу <КиiЪський нацiональний
економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> (даrri Положення)

розроблене вiдповiдно до Законiв Украiни <Про вищу ocBiry> вiд 1 липня
20|4 р., <Про ocBiTy> вiд 5 вересня 2017 р., <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть> вiд 26 листопада 2015 р., Положення про органiзацiю науковоi,
науково-технiчноТ дiяльностi у вищих навччLльних закладах III та IV piBHiB
акредитацii (затверджене наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Np 422
вiд 1 червня 2006 р.), iнших нормативно-правових aKTiB, якi регулюють освiтню
дiяльнiсть в УкраiЪi, Типового положення про кафедру ДВНЗ <КиiЪський
нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана), затвердженого
Вченою радою унiверситету 26 листопада 20|5 р., Статуry .Щержавного вищого
навч€lльного закJIаду кКиiЪський нацiона-пьний економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана> (далi Унiверситет) та iнших нормативних aKTiB
Унiверситету.

1.2. [{e Положення е нормативним актом Унiверситету, який регламенту€
дiяльнiсть кафедри математичного моделювання та статистики.

У своiй дiяльностi кафедра керуеться Конституцiсю Украiни,
законодавством Украiни, яке регулюс освiтню дiяльнiсть, нормативно-
правовими актами IVliHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, Статутом Унiверситету,
Положенням про органiзацiю освiтнього процесу в Унiверситетi, Положенням
про порядок проведення конкурсного вiдбору при замiщеннi вакантних посад
науково-педагогiчних працiвникiв Унiверситету, наказами ректора
Унiверситету, ухвалами Вченоi ради Унiверситец, рiшеннями ректорату
Унiверситету, вченоi ради факультету, навчаlrьно-наукового iнституту,
розпорядженнями декана, директора навчсLпьно-наукового iнституry, цим
Положенням та iншими нормативно-правовими актами.

1.3. Кафедра функцiонуе на пiдставi цього Положення, яке схв€lлюеться на
засiданнi кафедри та затверджуеться Вченою радою Унiверситету.

|.4. Кафедра е структурним пiдроздiлом Унiверситету, що провадить
освiтню, методичну та наукову дiяльнiсть за освiтнiми програмами <Економiчна
кiбернетика>, <<Економiчна кiбернетика i Щата Сайнс> та мiжгагузевою групою
спецiальностей. Що складу кафедри входить не менше п'яти науково-
педагогiчних працiвникiв, для яких кафедра е основним мiсцем роботи, i не
менш як три з них мають науковий сryпiнь таlабо вчене звання.

Кафедра об'еднуе фахiвцiв, якi здiйснюють одночасно TaKi види
дiяльностi: навчЕLльну, науково-методичну, науково-дослiдну дiяльнiсть у
визначенiй галузi науки (спецiальностi), iнновацiйну, профорiентацiйну робоry,
виховну роботу зi студентами.
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1.5. Кафедра € випусковою та вiдповiдае за виконtlння ocBiTHbo-
професiйноi програми й пiдготовку здобувачiв вищоi освiти.

1.6. Кафедра вiдповiдае за пiдготовку здобувачiв вищоi освiти, виконання
освiтньо-професiйноТ програми, за якiсть викладання навчапьних дисциплiн
ocBiTHboi програми, забезпечення програмних результатiв навчання

формування фахових компетентностей випускника.
1.6.1. Кафедра мае статус випусковоi кафедри за освiтньо-професiйними

програмами бака-гrаврського рiвня пiдготовки <Економiчна кiбернетика>,
магiстерського рiвня пiдготовки <<Економiчна кiбернетика i ,Щата Сайнс> та
освiтньо-науковою програмою (пiдготовки доктора фiлософii) за спецiальнiстю
<EKoHoMiKu.

1.6.3. У постiйному штатному складi кафедри обов'язковою е наявнiсть
щонайменше трьох осiб, якi мають науковий ступiнь та вчене звання, з яких
один доктор наук або професор за вiдповiдною профiлю кафедри (або
спорiдненою) спецiальнiстю.

1.6.5. Кафедра вiдповiда€ також за: кадрове забезпечення якостi
освiтнього процесу за вiдповiдними освiтнiми; розроблення навч€шьних планiв;

розроблення та методичне забезпечення ocBiTHix програм; органiзацiю,
методичне забезпечення i керiвництво пiдготовкою дипломних (магiстерських,
бакалаврських) робiт; органiзацiю, методичне забезпечення та проведення
виробничоi практики; за зв'язок iз вигIускниками дJuI вивчення досвiду
практичноi дiяльностi, органiзацiю заходiв щодо полiпшення якостi пiдготовки
фахiвцiв; координацiю роботи з прикладноi професiйноI спрямованостi
викладання навчЕlльних дисциплiн за фахом; органiзацiю роботи
екзаменацiйних комiсiй та атестацiю випускникiв.

1.7. Кафедра вiдповiдас за виконання певноi компоненти кiлькох ocBiTHbo-
професiйних таlабо освiтньо-наукових програм. Кафедра вiдповiдае за якiсть
викладання навчапьних дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою, забезпечення
програмних результатiв навчання i формування спiввiдносних iз ними
компетентностей студента. Кафедра здiйснюс навч€Lпьну, науково-методичну,
наукову, iнновацiйну, органiзацiйну та виховну роботу зi сryдентами рiзних
факультетiв, навчЕLпьно-наукових iнститутiв Унiверситеry та рiзних
спецiальностей. ,Щiяльнiсть кафедри контролюеться деканом того факультету,
директором того навч€lльно-наукового iнстиryry, до складу якого кафедра
входить за штатним розписом Унiверситеry, та координуеться деканами тих
факультетiв, директорами тих навч€tльно-наукових iнститутiв, з якими кафедра
спiвпрацюе у навчaльному процесi.

1.8. Кафедра створюеться та лiквiдуеться за рiшенням Вченоi ради
Унiверситоц, яке вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

У разi виробничоТ необхiдностi за рiшенням Вченоi ради Унiверситеry
може здiйснюватися реорганiзацiя згiдно до чинного законодавства.
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1.9. Вiдповiдно до штатного розпису Унiверситеry кафедра входить до
структури Iнституry iнформацiйних технологiй в економiцi ДВНЗ (КНЕУ iMeHi
Вадима Гетьмана>.

1.10. Кафедра пiдпорядковуеться peкTopoBi Унiверситету, проректорам за
вiдповiдними напрямами дiяльностi, а також безпосередньо директору
Iнститут iнформацiйних технологiй в економiцi ДВНЗ (КНЕУ iMeHi Вадима
Гетьмана), до скJIаду якого вона входить за штатним розписом Унiверситету.

1.11. Щiяльнiсть кафедри здiйснюсться на пiдставi щорiчного плану
роботи кафедри, який охоплюе напрями, визначенi в роздiлах 2 i 3 цього
Положення.

Рiчний план роботи кафедри розробля€ться на ocHoBi <Програми
iнновацiйного розвитку Унiверситету), <СтратегiТ розвитку Унiверситету).
План роботи кафедри на навч€Lпьний piK обговорюеться i затверлжуеться на
останньому засiданнi кафедри попереднього навчzLпьного року.

2. OcHoBHi принципп, мета та напрями дiяльностi кафедри

2.1.Робота кафедри фунтуеться на принципах: верховенства права,
людиноцентризму, HayкoBocTi, саморозвитку, гуманiзму, патрiотизму,
демократизму, академiчноi доброчесностi, академiчноi свободи, академiчноТ
цiлiсностi, академiчного наступництва; забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi,
едностi навчання, виховання та розвитку, iнтеграцii з ринком працi, iнтеграцii у
мiжнародний освiтнiй та науковий простiр; колегiальностi та гласностi
обговорення питань i прийняття рiшень, що н.Lпежать до iT компетенцii;
персон€tльноi i колективноТ вiдповiдальностi.

2.2. Мета кафедри: здiйснення гiдного внеску в розвиток
украiнського суспiльства через генерування нових наукових знань, ik
Поширення та пiдготовку на цiЙ ocHoBi конкурентоспроможних фахiвцiв, якi
здатнi до самостiЙноi професiйноi дiяльностi в умовах iнформацiйного
суспiльства та iнновацiЙноi економiки та мають ryманiстичну цiннiсну
орiентацiю, вiдповiдно до СтратегiТ розвитку Унiверситету: забезпечення
освiтнього процесу вiдповiдно до державноi ocBiTHboT полiтики, що спрямована
на всебiчниЙ розвиток нацiональноi системи вищоi освiти, iT адаптацiю до
соцiально-орiентованоТ економiки, iнтеграцiю у европейське i cBiToBe ocBiTHe
товариство згiдно з Програмою iнновацiйного розвитку Унiверситету.

2.з. Основними напрямами дiяльностi кафедри е: навч€uIьна

робота; науково-методична робота; науково-дослiдна та iнновацiйна дiяльнiсть;
органiзацiЙна робота; профорiентацiйна дiяльнiсть; виховна робота зi
студентами; мiжнародна дiяльнiсть; спортивна робота (виключно для кафедри

фiзичного виховання).



Кафедра спрямовуе свою дiяльнiсть на:
2.4.|. сприяння утвердженню Унiверситету як провiдного

нацiонального закладу вищоТ освiти та формування iмiджу Унiверситеry як
глобального дослiдницького освiтнього центру;

2.4,2. якiсну реалiзацiю освiтньо-професiйних й освiтньо-наукових
програм, успiшне виконання навчапьних планiв пiдготовки, перепiдготовки та
пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв;

2.4.З. запровадження iнновацiйних методiв науковоi, методичноТ та
педагогiчноi дiяльностi, формування узгодженоi концепцii втiлення змiсту
освiти за навчальними дисциплiнами, якi закрiпленi за кафедрою;

2.4.4. усебiчний розвиток творчого потенцiагry науково-педагогiчних
працiвникiв, докторантiв, аспiрантiв та студентiв Унiверситету та cTBopeHHlI
органiзацiйних умов для його реалiзацii;

2.4.5. розвиток та наступництво наукових шкiл Унiверситету;
2.4.6. сприяння комерцiалiзацiТ результатiв науково-дослiдних робiт

кафедри за рахунок трансферту продуктiв iнтелектуальноТ власностi; сприяння
захисту прав iнтелектуальноТ власностi на найбiльш перспективнi та
мiждисциплiнарнi HayKoBi розробки ;

2.4.7. професiйний, дlховний, мор€Lпьний, етичний, естетичний

розвиток особистостi сryдентq формування у нього людиноцентрованого

2.4.

свiтогляду, гуманiстичних культурних цiнностей, високих етичних
потреб, патрiотизму та мiжнацiональноТ i релiгiйноi толерантностi.

1 естетичних

здiйснення навчЕtпьноi, науково-методичноi, науковоТ,
органiзацiйноi роботи державною мовою УкраТни.

З метою створення умов для мiжнародноi академiчноТ мобiльностi
кафедра мае право прийняти рiшення про викладання однiсТ чи кiлькох
дисциплiн англiйською таlабо iншими iноземними мовами, забезпечивши при
цьому можливостi опанування здобувачами вищоi освiти вiдповiдноi
дисциплiни державною мовою. Застосування iноземних мов можливе також в
iнших випадках, передбачених нормативними актами Унiверситету та
договорами про академiчне спiвробiтництво.

3. OcHoBHi завдання кафедри за напрямами дiяльностi

3.1. Завdання кафеdрu з навчшlьноi робоmu
3.1.1 . Забезпечення якостi освiтнього процесу згiдно зi стандартами вищоi

освiти та нормативними актами з органiзацiТ освiтнього процесу в Унiверситетi,
вiдповiдно до принципу HayKoBocTi, iз дотриманням засад академiчноТ
доброчесностi та академiчноТ свободи.

2.5.Кафедра забезпечуе провадження освiтнього процесу в Унiверситетi,
iнновацiйноi, виховноi,
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3.|.2. Сприяння впровадженню кращого свiтового досвiду забезпечення
якостi освiти з урахуванням вимог ринку працi до компетентностей фахiвцiв
вiдповiдноТ гаlryзi (спецiальностi).

3.1.3. Органiзацiя навчаrrьних занять на Bcix формах навчання за BciMa
видами роботи зi здобувачами вищоТ освiти, вкJIючаючи аудиторнi заняття,
проведення iндивiдуально-консультативноI роботи та контрольних заходiв, з
навчальних дисциплiн, закрiплених за кафедрою, вiдповiдно до затверджених
ocBiTHix програм, навч€Lпьних планiв i графiкiв пiдготовки фахiвцiв.

З.|.4. Упровадження активних i пасивних, iнтерактивних та iнновацiйних
методiв викладання, cTBopeHHlI умов для розвитку творчих здiбностей
здобувачiв вищоТ освiти.

Безперервний розвиток та пiдвищення якостi ocBiTHix технологiй
навчання.

3.1.5. Запровадження дистанцiйних та онлайнових технологiй в освiтнiй
процес.

3.1.6. Залучення в межах повноважень кафедри до викладацькоi
дiяльностi фахiвцiв-практикiв iз державних органiв, пiдприсмств, установ,
органiзацiй рiзних фор* власностi i вчених iз провiдних закJIадiв вищоi освiти
та наукових установ.

З.|.7. Удосконалення практичного скJIадника вищоi освiти; розвиток
методiв та засобiв навча-гlьноi дiяльностi, спрямованих на формування
практичних навичок студентiв та основ професiограми фахiвця вiдповiдноТ
галузi (спецiальностi).

3.1.8. Забезпечення якiсного наукового керiвництва пiдготовкою
обов'язкових iндивiдуальних наукових робiт студентiв першого та другого
piBHiB вищоi освiти - курсових робiт, а також квалiфiкацiйних робiт (для
випусковоi кафедри).

3.1.9. Органiзацiя та керiвництво виробничою, педагогiчною i
переддипломною практиками здобувачiв вищоi освiти (дл" випусковоi
кафедри).

З.1.10. Контроль якостi навчання здобувачiв вищоТ освiти з навч€Lльних
дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою, аналiз результатiв поточного та
пiдсумкового контролю знань, органiзацiя ,га контроль самостiйноi роботи
здобувачiв вищоi освiти.

3.1.11. Облiк i контроль успiшностi та вiдвiдування навчЕtIIьних занять
сТУдентами: монiторинг ведення науково-педагогiчними працiвниками кафедри
електронних журналiв, аналiз результатiв успiшностi та вживання заходiв для
пiдвищення якостi та дисциплiни навчання студентiв.

З.|.l2. Участь в органiзацii проведення контролю з€Lлишкового рiвня
знань студентiв, у тому числi ректорського контролю з навч€шьних дисциплiн,
якi закрiпленi за кафедрою.



якостi освlтнього
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3.1.13. Участь науково-педагогiчних працiвникiв кафедри у роботi
апеляцiйних та екзаменацiйних комiсiй з навчЕLпьних дисциплiн, якi закрiпленi
за кафедрою.

3.1.14. Розроблення пропозицiй щодо удоскон€tпення методiв оцiнювання
якостl освlтнього процесу.

3.1.15. Сприяння обмiну педагогiчним досвiдом мiж кафедрами в межах
Унiверситету та у спiвпрацi з аналогiчними кафедрами iнших закладiв освiти
Украiни й зарубiжних краТн.

3.1.16. Участь в мiжнародних rrрограмах академiчноI мобiльностi
студентiв i науково-педагогiчних працiвникiв.

3.2. 3авdоння кафеdрu з науково-меmоduчноi робоmu
З.2.|. Формування та удоскон€lлення й гармонiзацiя навчальних планiв з

вiдповiдноi галузi знань, спецiальностi, спецiалiзацii; удоскон€tлення
вибiркового складника навчальних планiв (лля випусковоi кафедри).

з.2.2. Формування освiтньо-професiйних програм першого
(бакалrаврського) та другого (магiстерського) piBHiB вищоi освiти (дrr"
випусковоi кафедри).

З.2.З. Формування ocBiTHbo-HayKoBoT програми пiдготовки доктора
фiлософii (лля випусковоi кафедри).

З.2.4. Забезпечення вiдповiдностi ocBiTHix програм стандартам вищоТ
освiти (лля випусковоТ кафедри).

З.2.5. Удосконалення системи компетентностей випускникiв ocBiTHix
ступенiв бака-rrавра та магiстра на ocHoBi ik гармонiзацii з професiйними
стандартами роботодавцiв, професiограмами спецiальностеЙ (лля випусковоi
кафедри).

З.2.6. Запровадження сцецiаrriзованих
програм.

З.2.7. Забезпечення iнтеграцii ocBiTHboi
пiдвищення ролi дослiдницькоi компоненти
випусковоi кафедри).

З.2.8. Розроблення та застосування прогресивних
методик, iнформацiйних та iнновацiйних технологiй навчання.

З .2.9 . Науково-методичне супроводження освiтнього процесу:
З.2.9.1. Розроблення методичного забезпечення з пiдготовки та захисту

квалiфiкацiЙноi роботи. Формування i перiодичне оновлення напрямiв
дослiджень, в межах яких визначасться тематика квалiфiкацiйних робiт (длrя
випусковоi кафедри).

Поглиблення HayкoBoi компоненти квалiфiкацiйних робiт студентiв на
ocHoBi вiльного вибору проблематики дослiджень (для випусковоi кафедри).

професiйних

та науковоi
в ocBiTHix

сертифiкацiйних

дiяльностi через
програмах (дл"

методiв, HoBiTHix
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Запобiгання плагiаry в сryдентських наукових роботах; оприлюднення
списку захищених квалiфiкацiйних робiт на веб-сторiнцi кафедри, що
розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Унiверситеry (для випусковоi кафедри).

З.2.9.2. Формування методичного забезпечення виробничоi, педагогiчноi,
переддипломноi практики (для випусковоТ кафедри).

З.2.9.З. Розроблення методичного забезпечення пiдготовки курсових робiт
студентiв, систематичне оновлення тематики курсових робiт.

З.2.9.4. Розроблення на ocHoBi компетентнiсного пiдходу та систематичне
оновлення робочих навч€Lльних програм, анотацiй та паспортiв навчальних
дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою, iнших навч€Lльно-методичних матерiалiв.

З.2.9.5. Розроблення та застосування засобiв дiагностики змiсry i якостi
навчання (TecToBi завдання, завдання ця контрольних робiт, екзаменацiйнi
бiлети тощо) та систем оцiнювання рiвня знань.

З.2.10. Пiдготовка пiдручникiв, навч€tльних посiбникiв, iнших навчальних
та навч€tпьно-методичних видань з дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою, у
тому числi у спiвпрацi з провiдними науковими установами, закJIадами вищоТ
освiти УкраiЪи та зарубiжних KpaiH.

З.2.||. Сприяння формуванню освiтньо-професiйних програм за освiтнiми
ступенlIми бакалавра та магiстра англiйською (англомовнi
iноземними мовами.

З.2.12. Формування планiв пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв та контроль за ik виконанням.

програми) та iншими

науково-педагогiчних

3.3. ЗавDання кафеdрu з науково-dослiDноt mа iHHoBatliйHoi робоmu
3.3.1. Проведення наукових дослiджень з найважливiших теоретичних

соцiально-економiчних, науково-технiчних проблем за профiлем кафедри,
гуманiтарних проблем, проблем педагогiки вищоi школи на ocHoBi бюджетного,
договiрного та грантового фiнансування.

З.З.2. Обговорення завершених науково-дослiдних робiт, формування
науково-технiчних звiтiв.

З.3.З. Упровадження результатiв наукових дослiджень в освiтнiй процес.
З.З.4. Забезпечення квалiфiкованого наукового керiвництва пiдготовкою

iндивiдуальних наукових робiт здобувачiв третього (освiтньо-наукового) рiвня
вищоi освiти - дисертацiЙ на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiТ.

3.3.5. Забезпечення квалiфiкованого наукового консультування
пiдготовки наукових праць здобувачiв наукового рiвня вищоi освiти
дисертацiЙ на здобутгя другого наукового ступеня - доктора наук за профiлем
дiяльностi кафедри.

Сприяння набуттю здобувачем наукового ступеня доктора наук найвищих
коМпетентностеЙ у галузi розроблення i впровадження методологii

з

дослiдницькоi роботи, проведення оригiнальних дослiджень, отримання



наукових результатiв, якi забезпечують розв'язання
прикладноi проблеми, мають заг€Lпьнонацiональне
опублiкованi в наукових виданнях.

З.З.6. Органiзацiя вiдбору на конкурснiй ocHoBi
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важливоi теоретичноi або
або cBiToBe значеннrI та

кандидатiв до аспiранryри
та докторантури i подання вiдповiдних пропозицiЙ вченiЙ радi факультету,
навчЕLпьно-наукового iнституту (лля випусковоТ кафедри).

З.З.7. Органiзацiя навчання та контроль за навчанням аспiрантiв i
докторантiв.

3.3.8. Розгляд дисертацiй, представлених до захисry, контроль за якiстю ix
пiдготовки згiдно з критерiями дослiдницького унiверситету та за дотриманням
TepMiHiB захисту дисертацiй докторiв фiлософiТ та докторiв наук.

3.3.9. Органiзацiя i проведення науково-методичних i науково-
методологiчних ceMiHapiB на засадах плановостi, систематичностi,
перiодичностi.

3.3.10. Участь в органiзацiТ науково-практичних заходiв Унiверситету,
iнших наукових установ Украiни та iнших краiЪ: конференцiй, виставок,
круглих столiв, форумiв, тренiнгiв тощо.

3.3.11. Органiзацiйне забезпечення пiдготовки та видання наукових
публiкацiй (монографiй, статей у наукових журн.tлах, доповiдей та повiдомлень
на наукових конференцiях тощо), у тому числi спiльних наукових праць iз
провiдними вченими УкраiЪи та представниками зарубiжних наукових шкiл.

З .З.l2. Сприяння науково-педагогiчним працiвникам кафедри в пiдготовцi
ними оригiнальних навч€Lпьно-методичних та наукових праць й опублiкуваннi ik
у вiтчизняних рецензованих фахових виданнях та iнших перiодичних виданнях,
зокрема, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

3.3.1З. Рецензування рукописiв монографiй, пiдручникiв, навч€lльних
посiбникiв, словникiв, довiдникiв, дисертацiй, наукових статей, наукових
проектiв, звiтiв тощо.

З.З.|4. Органiзацiя науково-дослiдноi роботи здобувачiв вищоi освiти,
з€rлучення ik до науковоi та дослiдницькоi роботи кафедри.

3.3.15. Активiзацiя молодiжноi та студентськоi науки завдяки зaлrlенню
здобувачiв вищоi освiти до виконання дослiдницьких тем i проектiв

3.3.16. Керiвництво науковою роботою студентiв, якi беруть участь у
виконаннi Ндр кафедри, студентських наукових гуртках, наукових
конференцiях, ceMiHapax та олiмпiадах, безпосереднiм органiзатором яких е
кафедра.

3.4. Завdання кафеdрu з орzанiзацiйноI mа профорiенmацiйноi робоmа
3.4.1. Формування штатiв науково-педагогiчних працiвникiв i навччшьно-

допомiжного персоналу кафедри вiдповiдно до затверджених нормативiв.
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З.4.2. Розподiл та затвердження педагогiчного навантаженнrI з навчaльних
дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою.

З.4.З. Створення умов для нерозривностi процесiв ocBiTHboT дiяльностi,
навчання та науково-дослiдноi роботи.

З.4.4. Участь в узгодженнi розкладiв навч€tльних занять, залiкiв й
екзаменiв та контроль за змiнами у розкJIадi навчальних занять.

З.4.5. Удосконалення системи внутрiшньоi комунiкацii мiж науково-
педагогiчними працiвниками, студентами, аспiрантами i докторантами.

З.4.6. Створення сприятливих умов органiзацiТ працi науково-
педагогiчних працiвникiв, якi виконують дослiдження на здобуття наукового
ступеня доктора наук безпосередньо за профiлем кафедри.

З.4.7. Участь науково-педагогiчних працiвникiв кафедри у роботi
експертних рад, комiсiй, робочих груп MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни,
iнших органiв забезпечення якостi освiти.

3.4.8. Участь науково-педагогiчних працiвникiв кафедри у роботi
спецiалiзованих рад iз захисту дисертацiй доктора наук i доктора фiлософii,
редакцiйнiй колегii факультеry, редакцiйних колегiях фахових перiодичних
наукових видань.

З.4.9. Вивчення, узага-пьнення й поширення кращого досвiду роботи
науково-педагогiчних працiвникiв кафедри, наставництво та допомога
викладачам-початкiвцям в оволодiннi педагогiчною та
майстернiстю.

професiйною

3.4.10. Оприлюднення результатiв дiяльностi кафедри на iнформацiйних
стендах та на веб-сторiнцi кафедри, що розмiщена на офiцiйному веб-сайтi
Унiверситету.

З.4.1l. Спiвробiтництво з iншими кафедрами Унiверситету, кафедрами
iнших закладiв вищоi освiти, структурними пiдроздiлами наукових установ
Украiни та зарубiжних краiЪ у навч€lльнiй, науково-методичнiй та науково-
дослiднiй роботi.

З.4.I2. Участь у профорiснтацiйнiй роботi з учнrIми, слухачами,
студентами закладiв освiти, вступниками:

- пiдтримка i розвиток взаемозв'язкiв iз загальноосвiтнiми закJIадами,
закладами професiйноТ (професiйно-технiчноТ) освiти, закладами вищоi освiти
(коледжами, iнститутами) з метою: проведення агiтацiйноТ роз'яснювальноi
роботи щодо спецiальностей та спецiа_пiзацiй, за якими здiйснюеться пiдготовка
фахiвцiв на кафедрi;

- органiзацiя публiчних виступiв за профiлем дiяльностi кафедри для
формування в абiтурiснтiв ocBiTHix i професiйних iHTepeciB;

- участь у проведеннi <Щнiв вiдкритих дверей>>, олiмпiад, конференцiй iз
зчrлученням потенцiйних абiтурiснтiв, студентiв та випускникiв;
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здiйснення iнших заходiв для молодi з метою популяризацii
спецiа-пьностей (спецiа_lriзацiй) кафедри, з€rлучення майбутнiх абiryрiснтiв до
пiдготовки до вступу i подальшого навчаннrI в Унiверситетi.

З.4.1З. Пiдтримання органiзацiйних i творчих зв'язкiв iз вигryскниками
Унiверситету та органiзацiями, якi вони представляють, зокрема через
громадську органiзацiю кРада роботодавцiв та виtryскникiв.Щержавного вищого
навч€tльного закJIаду <КиiЪський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана>.

З.4.I4. Провадження iншоТ, не забороненоi законодавством УкраiЪи
дiяльностi, спрямованоi на виконання функцiй кафедри та досягнення цiлей
дiяльностi Унiверситету.

3.5. 3авdання кафеDрu з BtxoBHoi робоmu
3.5.1. Виховання високорозвиненоI особистостi в лусi патрiотизму, поваги

до Конститучii УкраТни, сповiдування iдей гуманiзму, людиноцентризму,
прiоритеry морaльно-етичних цивiлiзацiйних цiнностей.

З.5.2. Формування в ycix учасникiв освiтнього процесу поваги до правил
академiчного поводження та Етичного кодексу Унiверситету.

З.5.3. Забезпечення дотримання BciMa учасниками освiтнього процесу та
науковоi дiяльностi принципiв академiчноi доброчесностi.

З.5.4. Участь у пiдвищеннi духовного та кульryрно-освiтнього рiвня
студентськоi молодi, створення сприятливих умов для ре€tлiзацii студентством
положень Кодексу честi студента Унiверситету. Формування у студентiв поваги
до культурних цiнностей Украiнського народу, його iсторико-культурного
надбання i традицiй, формування усвiдомленоi потреби в дотриманнi
Констиryцii та законiв Украiни, нетерпимостi до ik порушення; формування
поваги до прав i свобод людини, нетерпимостi до приниження iT честi та
гiдностi, фiзичного або психiчного насильства, до дискримiнацii за будь-якими
ознаками; формування громадянськоi культури та культури демократii;
формування культури здорового способу життя, екологiчноi культури i
дбайливого ставлення до довкiлля.

3.5.5. Реаrriзацiя заходiв щодо дотримання сryдентами вимог
законодавства Украiни, дбайливого ставлення до майна Унiверсиr*у,
поводження вiдповiдно до принципу академiчноi доброчесностi в Унiверситетi
та свiдомого дотримання морально-етичних норм поведiнки поза його межами.

З.5.6. Виконання науково-педагогiчними працiвниками
обов'язкiв керiвникiв (KypaTopiB) академiчних груп.

кафедри

З.5.7. Розроблення та реалiзацiя комплексу заходiв, спрямованих на

формування внутрiшнього позитивного iмiджу кафедри й Унiверситету,
удоскон€Lлення корпоративноi культури Унiверситету.



3.5.8. Розроблення та реалiзацiя комплексу заходiв,

формування привабливого зовнiшнього iмiджу кафедри
вiдповiдно до Програми iмiджевоТ полiтики Унiверситету.

3.б. ЗавDання кафеdра з мiuснароdноi diяльносmi

вiдповiдними положеннями про цi пiдроздiли, що
затверджуються в установленому порядку.
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спрямованих на
й Унiверситеry

розробляються та

4.4. Штатний розпис науково-педагогiчних працiвникiв кафедри та

З.6.1. Вивчення мiжнародного досвiду пiдготовки фахiвцiв за профiлем
кафедри та гармонiйне використання кращих досягнень в органiзацii освiтнього
процесу в Унiверситетi.

З.6.2. Презентацiя дiяльностi та досягнень на мiжнародному piBHi, зокрема
за допомогою веб-сторiнки кафедри, що розмiщена на офiцiйному веб-сайтi
Унiверситету.

З.6.З. Органiзацiя обмiну науково-педагогiчними працiвниками зi
спорiдненими кафедрами унiверситетiв-партнерiв згiдно з договорами про
спiвробiтництво.

З.6.4.Участь у виконаннi мiжнародних ocBiTHix проектiв, програм.
З.6.5. Органiзацiя зв'язкiв та пiдтримкабази даних iноземних випускникiв

кафедри (за ix наявностi).
З.6.6. Органiзацiя та участь в межах видiлених Унiверситетом коштiв у

мiжнародних науково-практичних заходах: конференцiях, ceMiHapax, виставках.
З.6.7. Сприяння участi науково-педагогiчних працiвникiв кафедри у:

навчаннi, стажуваннi в закладi вищоТ освiти, науковiй ycTaHoBi в KpaiHi, яка
входить до ОрганiзацiТ економiчного спiвробiтництва та розвитку таlабо
европейського Союзу; реалiзацii проектiв, якi фiнансуються цими краiЪами.

4. Структура кафедри та управлiння кафедрою

4.|. Структура, кiлькiсний та якiсний скJIад кафедри визначаються
характером iT спецiалiзацii, кiлькiстю та змiстом навчЕLльних дисциплiн, якi
закрiпленi за кафедрою, обсягом навчzulьного навантаження, складнiстю та
обсягом науково-дослiдноi роботи, iншими чинниками.

4.2. Що структури кафедри можуть входити навч€Lпьнi, навча-гtьно-науковi
лабораторiТ, навч€lльно-методичнi кабiнети, навчапьно-консультацiйнi пункти,
комп'ютернi, iнформацiйнi, навчапьно-тренувальнi та iншi центри, лiнгафоннi
кабiнети та iншi пiдроздiли, якi забезпечують освiтнiй i науковий процеси.

4.З. CTpyKTypHi пiдроздiли кафедри у своiй дiяльностi керуються

структура кафедри затверджуються нак€вом ректора Унiверситету на кожний
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навч€Lпьний piK згiдно iз затвердженим вченою радою Унiверситету навчaшьним
навантаженням, вiдповiдно до кiлькостi студентiв Унiверситету.

4.5. У складi кафедри, яка забезпечуе освiтнiй процес iз кiлькох
навчапьних дисциплiн, можуть утворюватися науково-методичнi секцii.

Секцiя об'еднуе науково-педагогiчних працiвникiв, якi викладають одну й
ту саму або кiлька сумiжних навчапьних дисциплiн, для формування единоТ
концепцii та спiльного вирiшення наукових, науково-методичних й
органiзацiйних питань забезпечення освiтнього процесу.

4.6. Права та обов'язки науково-педагогiчних та iнших працiвникiв
кафедри визначаються Статутом Унiверсите.гу, трудовим договором
(контрактом) та вiдповiдними посадовими iнструкцiями.

4.7. Управлiння кафедрою здiйснюе завiдувач кафедри, що е науково-
педагогiчним працiвником, якиЙ мас науковиЙ сryпiнь та вчене звання
вiдповiдно до профiлю кафедри.

4.7.|. Завiдувач кафедри обираеться на посаду за конкурсом Вченою
радою Унiверситеry вiдповiдно до Положення <Про порядок проведення
конкурсного вiдбору при замiщеннi вакантних посад науково-педагогiчних
працiвникiв ДВНЗ кКиТвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана>.

4.7.2. Завiдувач
законодавством Украiни, Статутом та iншими нормативними актами
Унiверситету, нак€Lзами ректора Унiверситету, рiшеннями Вченоi ради
Унiверситету, дорученнями ректора, проректорiв Унiверситету, директора
Iнституту iнформацiйних технологiй в економiцi ДFНЗ (КНЕУ iMeHi Вадима
Гетьмана> вiдповiдно до ikHboT компетенцiТ. У своiй роботi завiдувач кафедри
керуеться також посадовою iнструкцiею, затвердженою в установленому
порядку.

Завiдувач кафедри пiдпорядковуеться безпосередньо директору Iнстиryry
iнформацiйних технологiй в економiцi ДВНЗ (КНЕУ iMeHi Вадима Гетьмана>>,

ДО склаДУ якого кафедра входить за штатним розписом Унiверситету, а також
координус свою дiяльнiсть з деканом того факультету, директором того
навчitльно-наукового iнституту, з якими кафедра спiвпрацюе у навчaльному
процесi.

4.7.З. Розпорядження завiдувача кафедри щодо дiяльностi кафедри €
обов'язковими для виконання BciMa працiвниками кафедри i можуть бути
cKacoBaHi вищим керiвництвом за умови, якщо вони суперечать законодавству
УкраiЪи, Стаryту або iншим нормативним актам Унiверситету.

4.7.5. Завiдувач кафедри може делегувати частину cBoix повноважень
особi, яка виконус обов'язки засryпника завiдувача. За умови, що у складi
кафедри працюе 25 та бiльше науково-педагогiчних працiвникiв, обов'язки
заступникiв можуть виконувати одночасно двi (як виняток - три) особи.

кафедри у своiй дiяльностi керуеться чинним
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На перiод вiдсутностi завiдувача кафедри (вiдпустка,
вiдрядження) обов'язки завiдувача виконуе особа, призначена нак€}зом

хвороба,

ректора
Унiверситету.

4.7.6. Завiдувач кафедри забезпечуе органiзацiю освiтнього процесу,
виконання навчальних планiв i програм навчапьних дисциплiн, здiйснюе
контроль за якiстю викJIадання навч€tпьних дисциплiн, навч€Lльно-методичною
та науковою дiяльнiстю викладачiв, свосчасний i обrрунтований розподiл
педагогiчного навантаження мiж науково-педагогiчними працiвниками кафедри.

4.7.7. Завiдувач кафедри здiйснюс безпосередне керiвництво колективом
кафедри щодо органiзацiТ та вдоскон€Lлення навч€LпьноТ, науково-методичноi,
науково-дослiдноi, виховноi, органiзацiйноi та профорiентацiйноТ роботи;
здiйснення наукових дослiджень за профiлем кафедри, пiдготовки i пiдвищення

керiвництво iншими

право звертатись до
Унiверситету в межах

квалiфiкацiT науково-педагогiчних працiвникiв, а також
видами дiяльностi, що нЕLпежать до його компетенцii.

4.7.8. З питань дiяльностi кафедри завiдувач мае

ректора, проректорiв, керiвникiв структурних пiдроздiлiв
ix компетенцii.

4.7.9. Завiдувач кафедри бере участь у роботi органiв управлiння
Унiверситетом, де обговорюються i вирiшуються питання дiяльностi кафедри.

4.7.10. Завiдувач кафедри несе особисту вiдповiдатlьнiсть за дiяльнiсть
кафедри за BciMa напрямами.

4.8. Що особового складу кафедри можуть входити: завiдувач кафедри,
професори, професори-консультанти, доценти, старшi викладачi, викладачi,
асистенти, викладачi-стажисти, аспiранти та навч€Lпьно-допомiжний персонtLп, а
також спiвробiтники наукових i навчально-наукових пiдроздiлiв, якi входять до
структури кафедри.

4.9. З метою н€Lпежного кадрового забезпечення якостi освiтнього процесу
на посади науково-педагогiчних працiвникiв обираються за конкурсом особи,
якi мають HayKoBi ступенi таlабо вченi звання, а також випускники аспiранryри
й докторантури та особи, якi мають вiдповiдний ступiнь вищоI освiти.

Порядок обрання на посади науково-педагогiчних працiвникiв та
укJIадання з ними трудових договорiв (KoHTpaKTiB) визначасться Положенням
<Про порядок проведення конкурсного вiдбору при замiщеннi вакантних посад
науково-педагогiчних працiвникiв ДВНЗ кКиТвський нацiональний економiчний
унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>.

Посадовi обов'язки науково-педагогiчних працiвникiв кафедри
визначаються посадовими iнструкцiями, якi скJIадаються на кожну посаду
працiвника кафедри та затверджуються в установленому порядку.

4.10. Колективним органом управлiння кафедрою с засiдання кафедри.
4.10.1. Черговi засiдання кафедри проводяться вiдповiдно до рiчного

плану роботи не менше одного р€}зу на мiсяць.
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У разi виробничоi потреби завiдувач кафедри мас право призначати
позаплановi засiдання кафедри. Позапланове засiдання кафедри також може
бути скJIикане з iнiцiативи llЗ складу науково-педагогiчних працiвникiв
кафедри.

Оголошення про засiдання кафедри розмiщусться на веб-сторiнцi
кафедри, що розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету, та на дошцi
оголошень кафедри.

4.|0.2. Головою засiдання кафедри е iT завiдувач, а за його вiдсутностi -
науково-педагогiчний працiвник, який виконуе обов'язки заступника завiдувача
кафедри.

Секретарем засiдання кафедри с старший лаборант (лаборант) кафедри
або особа з числа науково-педагогiчних працiвникiв.

4.10.3. Присутнiсть на засiданнi кафедри с обов'язковою для Bcix науково-
педагогiчних працiвникiв кафедри, за винятком вiдсутностi з поважних причин
(вiдпустка, хвороба, вiдрядження i подiбн.).

На засiдання кафедри можуть бути запрошенi представники адмiнiстрацii
Унiверситету, факультету, навч€tльно-наукового iнституry, працiвники
структурних пiдроздiлiв Унiверситету, науково-педагогiчнi працiвники iнших
кафедр Унiверситету та iнших закладiв вищоТ освiти, працiвники iнших
органiзацiй, пiдприемств, установ, докторанти, аспiранти, сryденти, якi
опановують навчапьнi дисциплiни, що закрiпленi за кафедрою.

Реестрацiя науково-педагогiчних працiвникiв та iнших осiб, якi присутнi
на засiданнi кафедри, здiйснюсться секретарем засiдання пiд пiдпис.

засiдання кiлькох кафедр.
4.10.5. Кафедра правомочна

присутнi не менше 2lЗ складу
працюють на постiйнiй ocHoBi.

Рiшення кафедри приймаються, як правило, прямим вiдкритим
голосуванням, KpiM випадкiв, коли законодавством та/або нормативними актами
Унiверситеry передбачено обов'язкове таемне голосування. За рiшенням
кафедри oKpeMi питання з порядку денного засiдання можуть вирiшуватися
шJUIхом тасмного голосування.

Рiшення кафедри вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувЕtло
бiльше 50 вiдсоткiв присутнiх на засiданнi науково-педагогiчних працiвникiв
кафедри.

Науково-педагогiчнi працiвники, якi працюють на кафедрi за
сумiсництвом або на умовах погодинноi оплати працi, м€tють право дорадчого
голосу.

4.10.6. ,Що компетенцiТ засiдання кафедри нЕLпежить, зокрема, плановий та

4.|0.4. За виробничоi потреби та доцiльностi може проводитися спiльне

приймати рiшення, якщо на ii засiданнi
if науково-педагогiчних працiвникiв, якi

позаплановий розгляд питань про:
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рекомендацiю кандидатури на посаду завiдувача кафедри;
рекомендацiю кандидатур на посади науково-педагогiчних працiвникiв

затвердження робочих навч€Lльних процрам та iнших
методичних матерiа_пiв з дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою;

- заслуховування звiтiв про виконання iндивiдуальних планiв

навч€tпьно_

викладачiв
кафедри;

- заслуховування звiтiв докторантiв та аспiрантiв кафедри.
4.10.7. ЗасiданНя кафедРи оформЛяеться письмовим протоколом, який мас

реutльно вiдображати конструктивнiсть обговорень, KoHKpeTHicTb прийнятих
рiшень, а також ix реалiзацiю.

Протокол пiдписують голова та секретар засiдання кафедри.
4.10.8. У раЗi настання обставин непереборноТ сили (форс-мажорних

обставин), якi унеможливлюють проведення засiдання кафедри у звичайному
режимi, засiдання кафедри може проводитися за потреби у онлайн-режимi iз
застосуванням вiдповiдних програмних продуктiв. У цьому випадку присутнiсть
членiв кафедри i наявнiсть kBopylvry ДJIя проведення засiдання засвiдчуються
ЗавiдУвачем кафедри (головуючим на засiданнi кафедри) та секретарем кафедри

кафедри (професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента);

- рекомендацiю кандидатур науково-педагогiчних працiвникiв у виборнi
органи Унiверситету, факультету, навчiшьно-наукового iнституту ;

РеКОМеНДацiю Ця присвосння науково-педагогiчним працiвникам
кафедри вчених звань;

- пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв вищоi кватriфiкацii та надання
рекомендацiй кандидатам для вступу ло аспiрантури;

проПоЗицiТ щодо плану дослiдницькоТ роботи таlабо iнформацiТ про
обсяг науковоТ роботи, необхiдноТ для пiдготовки дисертацii на здобуття
наукового ступеня доктора наук, i надання за результатами розгляду
рекомендацii кандидатам для вступу до докторантури;

- ЗаСЛУхОВУВання, обговорення, приЙняття рiшень про рекомендацiю до
ЗаХисту i подання до спецiалiзованоI вченоI ради висновкiв щодо наукових
праць на здобуття наукового ступеня за профiлем кафедри;

ЗаТВеРДЖенНя розподiлу навча-гtьноi, науково-методичноi, HayKoBoi,
виховноi, органiзацiЙноi та iнших видiв робiт мiж науково-педагогiчними
працiвниками кафедри;

ЗаТВерДження рiчних i семестрових планiв роботи та звiтiв про
дiяльнiсть кафедри;

- науково-методичну та наукову дiяльнiсть кафедри та окремих науково-
педагогiчних працiвникiв;

пiдготовку та рекомендацiю до видання навчЕulьно-методичноi
лiтератури за профiлем кафедри;

- рекомендацiю до публiкацii наукових праць за профiлем кафедри;
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(СеКРетарем, обраним на засiданнi), запис про що вноситься до протоколу
ЗаСiдання кафедри. У протоколi такого засiдання, зокрема, з€Lзначаеться, за
ДоПомогою якого програмного продукry було проведено це засiдання. На таких
засiданняХ розглядаютьсЯ Bci питання, що вiдносяться до повноважень
Засiдання кафедри, включаючи питання, якi передбачають тасмне голосування
ЧЛенiв кафедри. Щля проведення процедури тасмного голосування у такому
ВипаДкУ оголошуеться перерва для проведення таемного голосуваннrI. Таемне
голосуванця проводиться у примiщеннi Унiверситету в перiод, визЕачений на
ЗасiДаннi кафедри, шляхом отримання членами кафедри виготовлених членами
лiчильноТ KoMiciT бюлетенiв пiд розпис, та здiйснення процедури волевиявлення.
ЗаПИС про процедуру органiзацiТ тасмного голосування вноситься до протокоJry
засiдання кафедри та протоколу лiчильноi KoMicii.

4.1l. Кафедра звiryе про свою дiяльнiсть перед ректором Унiверситету,
Вченою радою Унiверситоц, Науково-методичною радою Унiверситету,
наВчЕLльно-методичним вiддiлом вiдповiдно до напрямiв ix дiяльностi, вченою
радою факультету, навчапьно-наукового iнстиryry, а також перед Науково-
Дослiдним iнститутом економiчного розвитку (KpiM кафедр, якi за штатним
розписом входять до структури Юридичного iнстиryту).

5. Права та обов'язки кафедри

5.1, Кафедра у своiй дiяльностi керусться законодавством Украiни про
ocBiTy, Стаryтом Унiверситету, Правилами внутрiшнього розпорядку,
Положенням про органiзацiю освiтнього процесу, iншими нормативними
актами Унiверситету, цим Положенням та <<Положенням про кафедру).

5.2. Права кафедри:
5.2.1. Подавати до вiддiлу органiзацiйного забезпечення

процесу пропозицiТ щодо:
розподiлу годин на лекцiйнi, ceMiHapcbKi (практичнi,

iндивiдуа_гlьнi заняття, самостiйну робоry здобувачiв вищоi освiти
ЩОДО фОРмУвання розкJIаду занять - за два мiсяцi до початку наступного
семестру, керуючись робочими навч€tпьними програмами дисциплiн;

- розкладу аудиторних занять з навчаJIьних дисциплiн, якi закрiпленi за
кафедрою.

5.2.2. Виносити на розгляд Вченоi Ради Унiверситету, ректора
Унiверситету, вченоТ Ради факультету, навч€lльно-наукового iнституту,
Науково-методичноi ради УнiверсиТеЦ, науково-методичноi ради факультеry,
навч€tльно-наукового iнституту пропозицii щодо удоскон€tлення навччшьних
планiв ocBiTHix програм i програм навчzLльно-виховного i науково-дослiдного
процесiв.

навччtльного

лабораторнi),
та пропозицii
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5.2.З. Брати участь у роботi Bcix пiдроздiлiв та органiв управлiння
Унiверситету, де обговорюють й вирiшують питання дiяльностi кафедри.

5.2.4. Клопотати перед адмiнiстрацiею Унiверситету про сприяння
реалiзацiТ програми iнновацiйного розвитку кафедри, модернiзацiю навч€Lльного
та навчально-лабораторного обладнання, оснащення службових примiщень,
аудиторiЙ, лабораторiЙ кафедри су{асними технiчними засобами навчання,
комп'ютерною технiкою та програмним забезпеченням тощо.

5.2.5. Подавати згiдно з чинними нормативними актами, зокрема,
Стаryтом Унiверситету, Правилами внутрiшнього розпорядку та Колективним
договором, кJIопотання щодо заохочення науково-педагогiчних працiвникiв,
студентiв чи працiвникiв з числа навч€Lльно-допомiжного персон€tлу кафедри,
або застосування заходiв дисциплiнарного впливу, а також застосування iнших
заходiв, передбачених чинним закоЕодавством та Правилами внутрiшнього
розпорядку Унiверситету.

5.2.6. Вимагати вiд здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних
працiвникiв i навчально-допомiжного персон€tлу виконання Правил
внутрiшнього розпорядку Унiверситету, вимог Положення про органiзацiю
освiтнього процесу, посадових iнструкцiЙ, умов 1фудового договору
(контракту), цього Положення, <Положення про кафедрр; посадових
iнструкцiй (для працiвникiв кафедри).

5.2.'7 Мати у своему розпорядженнi службовi примiщення з вiдповiдним
матерiально-технiчним забезпеченням з метою успiшного виконання
lrокладених на неi завдань i функцiй.

5.2.8. Представляти iнтереси Унiверситету (в межах наданих
повноважень) в державних органах, наукових установах та iнших органiзацiях в
YKpaiHi та в зарубiжних KpaiHax, в мiжнародних органiзацiях, на мiжнародних
науково-практичних заходах (конференцiях, симпозiумах тощо).

5.3. Обов'язки кафедри:
5.З.1. ,.Щотримуватися у своiй дiяльностi законодавства про ocBiry, Статуry

Унiверситету, iнших нормативних документiв Унiверситету, Етичного кодексу
Унiверситету.

5.З.2.,Щотримуватися у своiй дiяльностi принципiв: верховенства права,
лЮДиноцентризму, HayкoBocTi, патрiотизму, демократизму, академiчноi
доброчесностi, цiлiсностi, забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi,
персонilльноТ i колективноi вiдповiдальностi.

5.З.4. Щотримуватися правил академiчного наступництва, розвивати i
примножувати академiчнi традицii Унiверситету.

5.3.5. ЗДiйснювати навч€Lпьну, науково-методичну, науково-дослiдну,
виховну, органiзацiЙну та i"-y робоry на високому професiЙному piBHi.
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б. Вiдповiдальнiсть кафедри

6.1. Вiдповiдальнiсть кафедри реалiзуеться через вiдповiдшrьнiсть
працiвникiв кафедри: завiдувача кафедри, науково-педагогiчних працiвникiв,
якi виконують обов'язки заступника завiдувача кафедри, науково-педагогiчних
працiвникiв та навчально-допомiжного персонапу кафедри.

Вiдповiдальнiсть кожного працiвника кафедри з€tлежить вiд цокJIадених
на нього посадових обов'язкiв, мае iндивiдуальниЙ характер i визначаеться
законодавством УкраiЪи, Стаryтом Унiверситец, посадовою iнструкцiсю,
Правилами внутрiшнього розпорядку та iншими нормативними актами
Унiверситету.

6.2. Завiдувач кафедри (науково-педагогiчний працiвник, якиil, виконуе
обов'язки засryпника завiдувача кафедри) несе персонЕtльну вiдповiдальнiсть за:

6.2.1. Роботу кафедри в цiлому.
6 .2.2. Комплектування i пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв кафедри.
6.2.З. Розподiл педагогiчного навантаження з навч€шьних дисциплiн, якi

закрiпленi за кафедрою, мiж науково-педагогiчними працiвниками кафедри.
6.2.4. Стан навччlпьноi, науково-методичноi, науково-дослiдноi i виховноТ

роботи кафедри.
6.2.5. Якiсть викладання навчЕLпьних дисциплiн, якi закрiпленi за

кафедрою.
6.2.6. Упровадження i використання науково-педагогiчними працiвниками

кафедри iнновацiйних технологiй на лекцiйних, семiнарських (практичних,
лабораторних), iндивiдуально-консультативних заняттях.

6.2.7. Оцiнювання поточноТ роботи здобувачiв вищоi освiти згiдно з
вимогами нормативних aKTiB Унiверситету.

6.2.8. Ведення науково-педагогiчними працiвниками кафедри
електронних жypнarriB облiку навчЕtпьноТ роботи студентiв академiчноi групи
вiдповiдно до нормативно-правових та органiзацiйно-методичних документiв
Унiверситету.

6.2.9. Свосчасне вiдображення науково-педагогiчними працiвниками
кафедри результатiв оцiнювання знаць студентiв в електронних журналах
облiку навч€lльноТ роботи студентiв академiчноi групи.

6.2.|0. Стан трудовоi та виконавчоi дисциплiни працiвникiв кафедри.
,Щотримання порядку в закрiплених за кафедрою службових примiщеннях.

6.3. Науково-педагогiчнi працiвники кафедри несуть вiдповiдальнiсть
за:

6.З.1. ,Щотримання законодавства про працю, умов контракту, укладеного з
Унiверситетом, посадовоi iнструкцiT працiвника, Правил внутрiшнього
РОЗПоряДкУ Унiверситету, Положення про органiзацiю освiтнього процесу в
Унiверситетi, iнших нормативних aKTiB Унiверситету.
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6.З.2.,Щотримання в освiтнiй дiяльностi та поза Ti межами вимог Етичного
кодексу Унiверситету.

6.З .З .,,Щотримання iндивiду€Lльного плану роботи викладача.
6.З.4. Якiсть викладання навч€Lльних дисциплiн, якi закрiпленi за

кафедрою.
6.3.5. Оцiнювання поточноТ роботи студентiв згiдно з нормативними

актами Унiверситету та вимогами академiчноТ доброчесностi.
6.З.6. Ведення електронних журналiв облiку навч€tльноi роботи студентiв

вiдповiдно до вимог нормативних aKTiB та органiзацiйно-методичних
документiв Унiверситеry.

6.З.7. Своечасне та достовiрне вiдображення результатiв оцiнювання
знань сryдентiв в електронних журналах облiку навч€Llrьноi роботи студентiв
академiчноi групи вiдповiдно до успiшностi студентiв.

6.З.8. .Щотримання студентами дисциплiни навчаннrI пiд час занятъ в
аудиторiях Унiверситету.

6.3.9. Виконання розпоряджень завiдувача кафедри, декана факультету,
директора навч€lльно-наукового iнституту, рiшень вченоi ради факультету,
навчапьно-наукового iнституц, рiшень Вченоi ради Унiверситету, наказiв та
розпоряджень ректора Унiверсит€ту, рiшень ректораry, вимог нормативних
документiв Унiверситету,.

6.3. 10. Змiцнення позитивного iмiджу викладача Унiверситету.

7. Взасмовiдносини з iншими пiдроздiлами Унiверситету

7.1.Y своiй дiяльностi кафедра спiвпрацюе:
7.1.|. З ректоратом Унiверситету, Вченою радою Унiверситец, Науково-

методичною радою, вченою радою факультету, навчzLпьно-наукового iнстиryry
та працiвниками деканату факультету, дирекцiI навчально-на)rкового iнстиryry
- з питань органiзацiТ та планування освiтнього процесу, науково-методичноi та
наУкоВо-ДослiдноТ роботи, звiтностi про стан, пiдсумки та якiсть навчальноi,
науково-методичноi та науковоi дiяльностi.

7.|.2. З вiддiлом органiзацiйного забезпечення навч€lлъного процесу,
вiддiлом документарного забезпечення навчЕtльного процесу, облiково-
аналiтичним вiддiлом з tIитань педагогiчного навантаження науково-
педагогiчних працiвникiв; затвердження тем дипломних робiт та призначення
наукових керiвникiв дипломних робiт, складу екзаменацiЙних комiсiй,
органiзацii та пiдведення пiдсумкiв практики сryдентiв i стажування науково-
педагогiчних працiвникiв.

7.|.З. З навчально-методичним вiддiлом - з питань удоскончLлення змiсry
освiти та органiзацii освiтнього процесу, з питань виконання наказiв,
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розпоряджень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни ^га ректора Унiверситету,
рiшень ВченоТ ради Унiверситету та Науково-методичноi ради Унiверситету; з

питань пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв; з питань
впровадження в освiтнiй процес активних формt та методiв навчання; своечасноТ
пiдготовки та видання навчальноi та навчапьно-методичноТ лiтератури,

розроблення нzLпежного навчапьно-методичного забезпечення з дисциплiн, якi
закрiпленi за кафедрою.

7.|.4. З Науково-дослiдним iнстиryтом економiчного розвитку - з питань
вiдкриття держбюджетноi та договiрноТ тематики, органiзацii та пiдсумкiв
наукових дослiджень та ix впровадження.

7 .|.5. З бiблiотекою з питань забезпечення освiтнього гtроцесу
необхiдною науковою, навчапьною та навчально-методичною лiтераryрою.

7.1.6. Зi Студентською академiчною радою - з питань обмiну iнформацiею
щодо вдоскон€Llrення органiзацii освiтнього процесу, якостi викJIадання

дисциплiн, контролю дисциплiни навчання студентiв та з iнших питань
органiзацii освiтнього процесу в межах повноважень Стулентськоi академiчноi
ради.

7.1.1. З iншими загапьно унiверситетськими центрами, вiддiлами,
вiдокремленими пiдроздiлами - з питань органiзацii та належного забезпечення
дiяльностi кафедри за вiдповiдними напрямами.

8. !окументальне забезпечення дiяльностi кафедри

8.1. Кафедра зобов'язана розробляти та зберiгати у cBoix робочих
примiщеннях документацiю, яка вiдображае змiст i органiзацiю освiтнього
процесу, стан науково-методичноТ, науково-дослiдноi, виховноi, органiзацiйноi
та iншоi дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв.

8.2. В органiзацii документапьного забезпечення своеi дiяльностi кафедра
гарантуе дотримання принципiв заощадливого витрачання матерiальних
pecypciB Унiверситету та сприяння розвитку електронних засобiв комунiкацii та
накопичення i збереження iнформацiТ.

8.3. Обов'язкове органiзацiйне та навч€Lльно-методичне забезпечення
дiяльностi кафедри включас:

8.3.1. ГIлан роботи кафедри на поточний навчальний piK.
8.З .2. Протоколи засiдань кафедри.

Протоколи науково-методичних ceMiHapiB (секцiй) кафедри.
Матерiали роботи науково-методичних ceMiHapiB (секцiй), якi дiють

Iндивiдуальнi плани роботи викладачiв.
Розподiл педагогiчного навантаження на поточний навча_гrьний piK.

8.3.3.
8.3.4.

на кафедрi.
8.3.5.
8.3.6.
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8.З .7 . План пiдвищення квалiфiкацiТ науково-педагогiчних працiвникiв.
8.З.8. Iндивiдуальнi плани стажування науково-педагогiчних працiвникiв

та копii сертифiкатiв про пiдвищення квалiфiкацii за ocTaHHi 5 poKiB.
8.3.9. Журнал впровадження результатiв пiдвищення квалiфiкацii в

освiтнiй процес.
8.3.10. Програми та iншi методичнi матерiали з органiзацiТ i проведення

педагогiчноi, виробничоi та переддипломноI практики (для випусковоТ
кафедри).

8.3.1 1. Список постiйних баз практики в акту€rльному cTaHi iз зазначенням
контактних даних та кiлькостi мiсць за договором (для випусковоi кафедри):

8.3.12. Методичнi рекомендацiТ з пiдготовки i захисту магiстерських
(бака_паврських) дипломних робiт (лля випусковоi кафедри).

8.3.13. Робочi навчапьнi програми з дисциплiн, якi закрiпленi за
кафедрою.

8.3.14. Паспорти навчапьних дисциплiн, якi закрiпленi за кафедрою, на
поточний навчальний piK.

8.3.15. Методичнi матерi€tпи щодо змiсry i органiзацiТ самостiйноi роботи
студентiв, поточного i пiдсумкового контролю Тх знань з дисциплiн, якi
закрiпленi за кафедрою.

8.3.16. Комплекси навч€Llrьно-методичних матерiа_гliв до ocBiTHbo-
професiйноi програми магiстерського рiвня навчання (лля випускових кафедр).

8.З.|7. Навчально-методичнi матерiали до вивчення дисциплiн ocBiTHbo-
науковоТ програми третього рiвня вищоТ освiти (пiдготовки доктора фiлософii)

8.З.18. Методичнi рекомендацii з написання i захисту курсових робiт;
тематика курсових робiт.

8.3.19. Екзаменацiйнi бiлети з навчапьних дисциплiн, якi закрiпленi за
кафедрою та мають пiдсумковий контроль у формi екзамену.

8.3.20. Пакети завдань для проведення ректорських контрольних робiт з
метою визначення зчllrишкових знань з ycix навч€lльних дисциплiн, якi
закрiпленi за кафедрою.

8.З.2|. Хtурнал реестрацii iнструктажiв з технiки безпеки й охорони працi.
8.З.22. Iншу документацiю вiдповiдно до затвердженоi номенкJIатури

справ ^rа рiшень Вченоi ради Унiверситету, Науково-методичноi ради
Унiверситету, вченоТ ради факультету, навч€Lльно-наукового iнстиryту,
цауково-методичноi ради факультету, навч€Lльно-наукового iнституry, рiшень
кафедри.
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9. Прикiнцевi положення

,Щержавного вищого навч€tльного закJIаду <КиiЪський нацiональний
економiчниЙ унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> схв€tлюеться на засiданнi
Кафедри та вченоi ради Iнституту, затверджуеться Вченою радою Унiверситеry
i вводиться в дiю нак€}зом ректора Унiверситету.

9.2. Змiни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому для його прфняття.

Ректор Щмитро ЛУК'ЯНЕНКО

9.1. Положення про кафедру математичного моделювання та статистики

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогiчноi л\п(роботи ( ltjЖJV i Анатолiй КОЛОТ
цj/-

.Щиректор навчально-наукового
iнституту <Iнститут iнформацiйних
технологiй в економiцi ДВНЗ
<КиiЪський нацiональний економiчний
унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>; ергiй ВАП{АСВ

Завiдувач кафедри математичного
моделювання та статистики Галина ВЕЛИкоIВАнЕнко

Начальник вiддiлу кадрiв Олена КОЦУПАЛ

В.о. начальника юридичного вiддiлry Людмила СОКИРИНСЬКА
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