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ПОЛОЖЕННЯ 
про кафедру мовної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

1. Загальні положення
1.1. Кафедра мовної підготовки є самостійним структурним підрозділом, 

який підпорядковується проректору та здійснює освітню, методичну та 
наукову діяльність відповідно до профілю кафедри.

1.2. Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про освіту» від 23.05.2001 № 1060-ХІІ, «Про вищу освіту» 
від 01 липня 2014 року № 1556-УІІ, «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 26.11.2015 № 848-УІІІ, указами та розпорядженнями 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
освіти і науки України, статутом університету, Положенням про Вчену раду, 
Положенням про ректорат університету та даним Положенням.

1.3. Кафедра здійснює свою роботу в тісному контакті з керівництвом, 
Вченою радою та структурними підрозділами університету.

1.4. Кафедру очолює завідувач, який призначається на посаду та 
звільняється з неї наказом ректора університету.

1.5. Штатна чисельність кафедри визначається штатом університету. 
Штатний розклад кафедри формується на кожний навчальний рік і 
затверджується ректором до початку навчального року.

2. Основні завдання кафедри
2.1. Основними завданнями кафедри є:
2.1.1. Реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів 

підготовки курсантів, слухачів магістратури та ад’юнктури з української та 
іноземних мов.

2.1.2. Приведення системи викладання іноземних мов на кафедрі у 
відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, а також 
забезпечення курсантам та слухачам доступу до ефективних засобів 
оволодіння мовами для того, щоб брати участь у справах повсякденного життя 
іншої країни та спілкуватися з іноземцями, обмінюватись професійною 
інформацією та думками, досягати ширшого і глибшого розуміння способів 
життя і мислення інших людей та їх культурного спадку, повніше 
використовувати весь потенціал нових інформаційних технологій, сприяти 
взаємному порозумінню і терпимості, ефективній міжнародній співпраці.
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2.1.3. Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення 

освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою.
2.1.4. Контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв 

оцінювання знань курсантів і слухачів.
2.1.5. Провадження науково-дослідної роботи, залучення до неї 

курсантів, студентів та слухачів.
2.1.6. Сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників.
2.1.7. Підготовка навчальної, наукової, методичної літератури з мовної 

підготовки у контексті юридичної освіти та правоохоронної діяльності ОВС.
2.1.8. Проведення профорієнтаційної роботи.
2.1.9. Збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри й 

університету.
2.2. Кафедра реалізує свої завдання шляхом поєднання науки, навчання і 

практики з мовної підготовки, повного та ефективного застосування всіх 
елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних 
інформаційних технологій.

2.3. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено 
Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватись 
на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті і методах навчання, маючи за 
мету досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які 
забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського 
простору.

3. Функції кафедри
3.1. На кафедру покладаються такі функції: організаційно-управлінська 

діяльність; навчальна робота; методична робота, наукова робота; кадрова та 
виховна робота.

3.2. Організаційно-управлінська діяльність.
3.2.1. Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на 

навчальний рік, який затверджується проректором відповідного напрямку 
роботи за погодженням з відділом організації аналітичної роботи та контролю 
університету. План роботи кафедри складається на підставі керівних 
документів, які визначають зміст підготовки фахівців для органів внутрішніх 
справ, плану основних заходів університету на навчальний рік, що передбачає 
конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з організаційної, навчально- 
методичної, виховної і науково-дослідної роботи, зв’язок з практикою, 
міжвузівські зв’язки, вдосконалення навчально-матеріальної бази, 
забезпечення виконання рішень керівництва з організації освітнього процесу, 
аналіз і оцінку результатів роботи.

3.2.2. Організаційна, обліково-звітна документація зберігається на 
кафедрі протягом строків, передбачених наказом МВС України від 04.06.2002 
№519.

3.2.3. Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені 
Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ
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України, керівництвом університету, до планів роботи кафедр можуть 
вноситися необхідні зміни, уточнення, доповнення після їх попереднього 
обговорення на засіданнях кафедри.

3.2.4. З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи 
кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення 
принципу колегіальності проводяться засідання кафедри. Рішення, схвалені на 
засіданнях, є обов’язковими для виконання працівниками кафедри.

Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не 
менше 2/3 її постійного складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) 
приймаються більшістю голосів наявних членів кафедри.

Рішення кафедри, яке суперечить Статуту університету, може бути 
скасоване ректором.

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не 
менше 1/3 постійного складу або за рішенням завідувача кафедри.

Співробітники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним 
обсягом виконання посадових обов’язків, за сумісництвом (на 0,25; 0,5; 0,75 
посадового окладу) і на умовах погодинної оплати праці, мають право 
дорадчого голосу.

Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково- 
дослідної роботи, що носять міжкафедральний характер, можуть розглядатися 
і обговорюватися на спільних засіданнях кафедр університету, а також 
споріднених кафедр інших закладів освіти.

3.3. Навчальна робота.
Навчальна робота є основним видом діяльності кафедри і невід’ємною 

частиною цілісного освітнього процесу. Вона складається з планування, 
організації та проведення всіх видів навчальних занять, забезпечення 
самостійної роботи курсантів та слухачів, їх практичної підготовки, виконання 
індивідуальних завдань, контролю засвоєння ними навчального матеріалу.

3.3.1. У процесі навчальної роботи кафедра забезпечує:
-  єдність всіх складових навчального процесу;
-  науково і методично обґрунтоване співвідношення і послідовність 

викладання навчальних дисциплін;
-  організацію навчального процесу на принципах достатності 

наукового, пізнавального, інформаційного, методичного забезпечення, що 
здатне забезпечити основу для самостійного творчого опанування і 
осмислення знань та прояву творчої і дослідницької ініціативи;

-  впровадження до навчального процесу новітніх досягнень науки і 
техніки, передового педагогічного та практичного досвіду;

-  удосконалення методик навчання на основі раціонального 
поєднання традиційних методів викладання з новітніми технологіями 
навчання;

-  оптимальне навчальне навантаження науково-педагогічних 
працівників;

-  планомірність і ритмічність навчання.
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Навчальна робота на кафедрі організовується і здійснюється відповідно 

до затверджених навчальних планів, робочих навчальних програм та освітньо- 
кваліфікаційних характеристик випускників.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття; 
самостійна робота; виконання індивідуальних завдань; контрольні заходи.

3.3.2. Основними видами навчальних занять є: лекційне заняття; 
семінарське заняття; практичне заняття; індивідуальне заняття; консультація.

3.4. Методична робота.
Методична робота є складовою освітнього процесу й одним з 

найважливіших видів діяльності кафедри.
3.4.1. Основний зміст методичної роботи полягає в участі у створенні та 

удосконаленні навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, а 
саме:

-  розробці та обговоренні навчальних програм нормативних і 
вибіркових дисциплін, робочих навчальних програм, загальної методики 
викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методики 
організації і проведення різних видів занять, питань організації самостійної 
роботи курсантів та слухачів, узагальненні досвіду цієї роботи та підготовці 
пропозицій щодо її удосконалення;

-  удосконаленні навчальної роботи, підвищенні педагогічної 
майстерності науково-педагогічних працівників, визначенні шляхів 
інтенсифікації навчального процесу, методики використання інформаційно- 
комунікативних засобів навчання та дидактичних матеріалів до них;

-  розробці контрольних завдань до практичних занять та підготовці 
індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної 
роботи курсантів, студентів та слухачів, методичних матеріалів для курсантів 
та слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури;

-  підготовці підручників і навчальних посібників;
-  вивченні, узагальненні та поширенні позитивного досвіду методичної 

роботи.
3.4.2. Основними формами методичної роботи на кафедрі є: засідання 

кафедри; засідання предметно-методичної секції (у разі її створення); робота 
кафедрального методичного семінару; пробні, відкриті та показові навчальні 
заняття; взаємні та контрольні відвідування навчальних занять; підготовка 
методичних матеріалів та удосконалення системи дидактичного забезпечення 
навчальних дисциплін; обмін досвідом з науково-педагогічними працівниками 
інших навчальних закладів та кафедр.

3.5. Наукова робота.
3.5.1. Наукова робота є невід’ємною складовою науково-педагогічної 

діяльності працівників кафедри.
3.5.2. Головними завданнями наукової роботи кафедри є:
-  впровадження інноваційної моделі навчання з метою проектування 

навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до слухачів



та сприяння організації їх самостійної та індивідуальної навчальної діяльності 
(форми, методи, методики, технології навчання);

-  удосконалення форм та методів навчання (розробка та використання 
кейсів, групових форм роботи, ділових, рольових ігор, презентацій), що 
сприяють підвищенню рівня знань навчальних дисциплін, а також набуттю та 
закріпленню навичок;

-  підготовка науково-педагогічними працівниками кандидатських та 
докторських дисертацій;

-  організація та проведення науково-практичних заходів (не рідше 
одного разу на календарний рік) за тематичними напрямами діяльності 
кафедри;

-  підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, 
методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, повідомлень, рецензій, 
відгуків тощо;

-  організація і керівництво науково-дослідною роботою курсантів та 
слухачів;

- вдосконалення педагогічної майстерності та активізація науково- 
дослідницької діяльності викладачів.

3.5.3. Наукова робота кафедри планується на навчальний рік з 
урахуванням річного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт університету.

Кафедра визначає тему науково-дослідної роботи, яка відповідає 
пріоритетним напрямам НД і ДКР університету. Кафедральна тема науково- 
дослідної роботи обговорюється на засіданні кафедри та за її поданням 
схвалюється на засіданні Вченої ради університету.

За результатами проведених наукових досліджень та науково- 
практичних заходів готуються відповідні звітні матеріали, передбачені 
нормативними документами щодо організації НД і ДКР в університеті.

3.5.4. Кафедра організовує участь науково-педагогічних працівників у 
конкурсах різних рівнів для молодих та видатних учених.

3.5.5. Кафедра організовує науково-дослідну роботу курсантів та 
слухачів у навчальний та позанавчальний час, що передбачає підготовку 
рефератів, наукових доповідей та повідомлень, статей, тез, наукових робіт, а 
також участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих 
столів та інших заходах наукового характеру.

3.5.6. З метою організації науково-дослідної роботи курсантів та 
слухачів на кафедрі організовується діяльність наукового гуртка, робота якого 
здійснюється відповідно до плану, що розробляється його керівником та 
затверджується завідувачем кафедри. Діяльність наукового гуртка 
регулюється відповідним положенням по університету.

3.6. Кадрова та виховна робота.
3.6.1. Виховна робота є органічним елементом процесу навчання й 

здійснюється кафедрою для виконання наступних завдань:
-  формування у курсантів та слухачів вміння самостійно, свідомо і
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відповідально вчитися, а також створення необхідних умов для формування у 
тих, хто навчається, творчих навичок, компетентності, мобільності, 
комунікативності, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час 
навчання у вищій школі, так і у подальшій професійній діяльності;

-  розвиток високої загальної та професійної культури, опанування 
досягнень світової та національної культури, залучення до загальнолюдських 
цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу.

3.6.2. Для здійснення вищезазначених завдань науково-педагогічні 
працівники кафедри:

-  проводять роботу з удосконалення методики виховання;
-  організовують, проводять та беруть участь у семінарах, науково- 

практичних конференціях, зборах з актуальних проблем виховної роботи;
-  беруть участь у проведенні вікторин, конкурсів, поширенні наукових 

та правових знань, досягнень передової практики діяльності органів 
внутрішніх справ та інших установ.

3.6.3. Однією з умов удосконалення освітнього процесу, розвитку 
педагогічної культури науково-педагогічних працівників є підвищення 
кваліфікації, яке вони мають проходити не рідше ніж один раз на п'ять років.

Заходи щодо підвищення кваліфікації передбачаються в річних планах 
роботи кафедри.

3.6.4. Формами підвищення кваліфікації є:
-  підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на 

спеціалізованих курсах (факультетах) тощо;
-  навчання в докторантурі, аспірантурі та магістратурі;
-  участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 

тренінгах з отриманням відповідного сертифіката (свідоцтва, посвідчення);
-  підвищення кваліфікації та проходження стажування у відповідних 

наукових і освітньо-наукових установах;
-  вивчення питань педагогіки вищої школи в системі службової 

підготовки.
Планування й організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників здійснюється з урахуванням фахової належності, кваліфікації та 
досвіду науково-педагогічного працівника.

4. Права і обов’язки кафедри
4.1. Кафедра має право:
4.1.1. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності 

Університету, вносити пропозиції керівництву щодо її удосконалення.
4.1.2. Клопотати перед Вченою радою університету про присвоєння 

вчених звань доцента, професора, співробітникам кафедри.
4.1.3. Клопотати перед Вченою радою про схвалення та рекомендацію до 

друку підручників, навчальних посібників для одержання грифа 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

4.1.4. Укладати договори про співпрацю зі спорідненими кафедрами

6
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інших вищих навчальних закладів, підрозділами наукових установ.

4.1.5. Створювати філію кафедри на громадських засадах.
4.1.6. Брати участь у конкурсах, що організовуються на базі університету.
4.1.7. Створювати у встановленому законом порядку власну веб-сторінку.
4.2. До обов’язків кафедри належать:
4.2.1. Реалізація діяльності кафедри відповідно до річного плану роботи 

на навчальний рік за всіма видами діяльності: навчальна, методична, наукова, 
організаційна.

4.2.2. Розробка освітніх програм навчальних дисциплін, закріплених за 
кафедрою, навчальних планів підготовки спеціалістів відповідних освітньо- 
кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки.

4.2.3. Виконання усіх наказів ректора університету, розпорядження 
проректорів за напрямами діяльності.

5. Відповідальність відділу кафедри
5.1. Кафедра несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання поставлених завдань та функцій, передбачених даним Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами.

6. Керівництво кафедри
6.1. На посаду завідувача призначається особа, яка вільно володіє 

українською мовою, має науковий ступінь доктора (кандидата) наук або вчене 
звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до 
профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

6.2. Завідувач кафедри мовної підготовки підпорядковується 
безпосередньо ректорові, проректорам за напрямами роботи.

6.3. У разі тимчасової відсутності керівника (відрядження, відпустки, 
тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків 
покладається на професора кафедри.

6.4. Завідувач кафедри:
6.4.1. Забезпечує організацію освітнього процесу та роботу кафедри 

відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, здійснює 
контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною 
та науковою діяльністю викладачів.

6.4.2. Виконує вимоги законодавства, що стосуються освітнього процесу і 
науково-дослідної діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників.

6.4.3. Розробляє документи з планування, організації та обліку 
навчальної, методичної, наукової та виховної роботи кафедри, своєчасно 
розробляє та подає у встановленому порядку звіти про роботу кафедри, 
доповідні записки тощо.

6.4.4. Регулярно проводить засідання кафедри та обговорює питання 
планового та (у разі необхідності) позапланового характеру.

6.4.5. Здійснює контроль за якістю проведення занять, узагальнює та 
аналізує результати контролю, обговорює на засіданнях кафедри та визначає
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заходи щодо підвищення педагогічної майстерності.

6.4.6. Контролює дотримання науково-педагогічними працівниками 
кафедри правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії І 
протипожежного захисту.

6.4.7. Бере участь у засіданнях Вченої ради та оперативних нарадах.
6.5. Завідувач кафедри має право:
6.5.1. Давати підлеглим йому науково-педагогічним та навчально- 

допоміжним працівникам доручення щодо кола питань, що входять до їх 
функціональних обов’язків, контролювати своєчасність та якість їх виконання, 
одержувати від них необхідні документи і матеріали.

6.5.2. Розподіляти й перерозподіляти навчальне навантаження між 
науково-педагогічними працівниками кафедри в межах річної норми 
навчального навантаження з метою раціонального використання трудових 
ресурсів кафедри.

6.5.3. Вимагати від підпорядкованого складу знання та неухильного 
виконання вимог даного Положення, їхніх посадових інструкцій та 
функціональних обов’язків.

6.5.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб та 
структурних підрозділів університету документи та інші матеріали, необхідні 
для виконання посадових обов’язків.

6.5.5. Ознайомлюватися з результатами перевірки діяльності кафедри, 
проведеної керівництвом університету чи представниками вищих інстанцій.

6.5.6. Для забезпечення діяльності кафедри підписувати і візувати 
документи, видавати внутрішні організаційно-розпорядчі документи з питань, 
що входять до його компетенції.

6.5.7. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності 
університету на загальних зборах трудового колективу, нарадах факультетів, 
засіданнях кафедр, інших структурних підрозділів та внесення пропозицій 
щодо удосконалення навчальної, виховної, науково-дослідної і методичної 
роботи.

6.5.8. Користування усіма об’єктами матеріально-технічної бази, 
послугами технічних та інших допоміжних служб, наявними можливостями 
для відпочинку та дозвілля.

6.5.9. Обирати та бути обраним до Вченої ради університету.
6.6. Завідувач кафедри зобов’язаний:
6.6.1. Знати нормативно-правові акти, що регулюють освітню діяльність.
6.6.2. Знати державні та галузеві стандарти вищої освіти, порядок 

складання та внесення змін до навчальних планів.
6.6.3. Знати технологію організації методичної, науково-методичної, 

науково-дослідної роботи, правила ведення навчально-методичної та планово- 
звітної документації по кафедрі.

6.6.4. Організовувати роботу з викладачами-початківцями, надавати 
допомогу у професійному становленні та оволодінні професійною 
майстерністю, визначати готовність та можливість допуску їх до самостійного 
проведення занять.



9
6.6.5. Формувати резерв кадрів для призначення на посади науково- 

педагогічних працівників кафедри.
6.6.6. Планувати та керувати роботою щодо створення та вдосконалення 

навчально-матеріальної бази кафедри, розробляти методику її використання у 
навчальному процесі, вживати заходів стосовно її збереження та утримання у 
належному стані.

6.6.7. Дотримуватися режиму таємності та порядку роботи з 
документами, які містять службову інформацію.

6.6.8. Стежити за обслуговуванням службових приміщень кафедри, 
дотриманням протипожежного стану.

6.6.9. При припиненні трудових відносин передати визначеній ректором 
особі всі наявні матеріальні та електронні носії кафедральної інформації.

6.7. Постійно вдосконалювати власну професійну майстерність, 
підтримувати високий науково-педагогічний та теоретичний рівень 
викладання.

7. Майно і кошти
7.1. Для забезпечення виконання покладених на кафедру завдань та 

функцій структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності.
7.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладається на завідувача кафедри, з якою укладається договір про повну 
матеріальну відповідальність.

8. Заключні положення
8.1. Покладання на структурний підрозділ функцій, не передбачених 

даним Положенням, не допускається.

Завідувач кафедри 
мовної підготовки Н.О. Побережна

ПОГОДЖЕНО

Проректор 
полковник поліції

Провідний юрисконсульт відділу 
юридичного забезпечення О.Ю. Анісімова


