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ПОЛОЖЕННЯ 

про кафедру гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності 

факультету економіко-правової безпеки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської 

діяльності (далі – кафедра) є структурним підрозділом факультету економіко-

правової безпеки, що здійснює на рівні державних стандартів освітню, 

методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, бере участь у підготовці 

фахівців для органів внутрішніх справ та інших правоохоронних і державних 

органів, забезпечуючи освітній процес із відповідних дисциплін на всіх 

факультетах університету. 

1.2. Кафедру очолює завідувач, який безпосередньо підпорядковується 

декану факультету економіко-правової безпеки, призначається на посаду та 

звільняється за наказом ректора університету в порядку, передбаченому 

законом. 

1.3. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, 

законами України, зокрема Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 

№ 2145-VII, Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 

№ 848-VIII, указами та розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Положенням 

про організацію освітнього процесу в університеті, які регулюють освітній 

процес та статус здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів 

Міністерства внутрішніх справ України, даним Положенням, Статутом 

університету, Положенням про факультет економіко-правової безпеки, 

Правилами внутрішнього розпорядку університету та іншими нормативно-

правовими актами, що стосуються напрямків її роботи. 

1.4. Кафедра функціонує на підставі Положення, яке затверджується 

наказом ректора. 

1.5. Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, 

поєднання адміністративного управління і самоврядування, гуманізму, 

науковості, інтеграції науки з практикою, органічного зв’язку із 

загальнолюдськими цінностями, прозорості, забезпечення прав і свобод 

людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх 

обов’язків, професіоналізму, справедливості, рівності умов кожного 

співробітника для творчого пошуку та реалізації своїх здібностей. 
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1.6. Кафедра здійснює свою роботу в тісному контакті з керівництвом 

університету, Вченою радою, факультетом економіко-правової безпеки та 

структурними підрозділами університету. 

 

2. Основні завдання кафедри 

2.1. З метою цілісної підготовки висококваліфікованих фахівців в 

університеті кафедрою забезпечується реалізація наступних основних завдань: 

2.1.1. Організація і здійснення на належному науковому та методичному 

рівнях освітнього процесу. 

2.1.2. Розробка і удосконалення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу. 

2.1.3. Виконання наукових досліджень за профілем кафедри. 

2.1.4. Надання методичної допомоги керівництву університету, іншим 

підрозділам в організації і проведенні виховної роботи зі здобувачами вищої 

освіти. 

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного 

та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій та з використанням 

передового світового досвіду. 

 

3. Функції кафедри 

3.1. Освітня діяльність 
Освітня діяльність є основним видом діяльності кафедри і невід’ємною 

частиною цілісного педагогічного процесу. Вона складається з планування, 

організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних 

завдань, контролю засвоєння ними навчального матеріалу. 

3.1.1. У процесі освітньої діяльності кафедра забезпечує: 

 єдність всіх складових частин освітнього процесу; 

 науково і методично обґрунтоване співвідношення і послідовність 

викладання навчальних дисциплін; 

 сучасний науковий рівень підготовки фахівців, оптимальне 

співвідношення теоретичної і практичної складової в навчанні, що забезпечує 

отримання здобувачами вищої освіти у встановлені строки глибоких 

теоретичних знань, навичок і вмінь з обраного фаху і спеціалізації; 

 впровадження до освітнього процесу новітніх досягнень науки і 

техніки, передового педагогічного та практичного досвіду; 

 взаємозв’язок викладання (навчання) і самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти; 

 удосконалення методик навчання на основі раціонального поєднання 

традиційних методів викладання з новітніми технологіями навчання; 

 оптимальне навчальне навантаження викладачів; 

 планомірність і ритмічність навчання. 



3 

Освітня діяльність на кафедрі організовується і здійснюється відповідно 

до затверджених навчальних планів, робочих навчальних програм та 

кваліфікаційних характеристик випускників. 

3.1.2. Освітній процес здійснюється у таких формах: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота; 

 виконання індивідуальних завдань; 

 ділова гра; 

 тренінги; 

 контрольні заходи. 

Найважливішою складовою частиною освітнього процесу є навчальні 

заняття, під час яких безпосередньо здійснюється навчання, виховання, 

розвиток та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня, 

формуються знання, вміння і навички виконання майбутніх функціональних 

обов’язків. 

3.1.3. Основними видами навчальних занять є: 

 лекційне заняття; 

 семінарське заняття; 

 практичне заняття; 

 індивідуальне заняття; 

 консультація. 

3.1.4. У освітньому процесі кафедра також здійснює проведення заліків та 

екзаменів. 

3.2. Виховна діяльність 
3.2.1. Виховна діяльність є органічним елементом процесу навчання й 

здійснюється кафедрою для виконання наступних завдань: 

 формування поваги до законів, статутних вимог, почуття гордості за свою 

професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків; 

 формування високих моральних якостей, національної самосвідомості 

та патріотизму на основі історичних традицій і звичаїв, почуття особистої та 

професійної відповідальності; 

 розвитку високої загальної та професійної культури, опанування 

досягнень світової та національної культури, залучення до загальнолюдських 

цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу; 

 оволодіння психолого-педагогічними уміннями та навичками 

професійної поведінки; 

 формування правової свідомості здобувачів вищої освіти; 

 формування почуття людяності, поваги до громадян у майбутній 

роботі. 

3.2.2. Для здійснення вищезазначених завдань науково-педагогічний 

склад кафедри: 

 проводить роботу з удосконалення методики виховання; 

 організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції, 

круглі столи та збори з актуальних проблем виховної діяльності; 
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 бере участь у проведенні вікторин, конкурсів, поширенні наукових та 

правових знань, досягнень передової практики діяльності органів внутрішніх 

справ та інших установ. 

Проведення виховної діяльності передбачає використання різних форм і 

методів, основними принципами при цьому є систематичність і 

цілеспрямованість. 

3.3. Методична діяльність 
Методична діяльність є складовою частиною педагогічного процесу й 

одним з найважливіших видів діяльності кафедри. 

3.3.1. Основний зміст методичної діяльності полягає в участі у створенні 

та удосконаленні навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, а 

саме: 

 розробці та обговоренні робочих навчальних програм, навчальних 

програм нормативних і вибіркових дисциплін, методики викладання 

навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методики організації і 

проведення різних видів занять, питань організації самостійної роботи слухачів, 

узагальненні досвіду цієї роботи та підготовці пропозицій щодо її 

удосконалення; 

 удосконаленні освітньої діяльності, підвищенні педагогічної 

майстерності науково-педагогічного складу, визначенні шляхів інтенсифікації 

освітнього процесу; 

 розробці контрольних завдань до практичних занять та підготовці 

індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної 

роботи слухачів, методичних матеріалів для слухачів з питань самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання інших робіт; 

 підготовці підручників і навчальних посібників; 

 вивченні, узагальненні та поширенні позитивного досвіду методичної 

діяльності; 

 розробці та впровадженні заходів з удосконалення виховної діяльності; 

 анкетуванні з метою вивчення громадської думки слухачів. 

3.3.2. Основними формами методичної діяльності на кафедрі є: 

 засідання кафедри; 

 робота кафедрального науково-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 викладачами інших навчальних закладів та кафедр; 

 взаємодія та обмін досвідом з представниками зарубіжних навчальних 

закладів і установ. 

3.3.3. На кафедрі створюється навчально-методичний кабінет для 

узагальнення й використання в навчальному процесі позитивного досвіду 

роботи органів внутрішніх справ та інших установ, надання допомоги слухачам 

в їх самостійній роботі. Навчально-методичний кабінет сприяє підготовці 
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науково-педагогічного складу кафедри до проведення усіх видів занять на 

належному навчально-методичному рівні, з використанням мультимедійних 

навчальних програм, інтернет-ресурсів. 

3.4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри 
Підвищення професійної кваліфікації є основною умовою удосконалення 

педагогічного процесу і підвищення педагогічної культури науково-

педагогічного складу. 

Заходи щодо підвищення кваліфікації передбачаються в річних планах 

роботи кафедри. 

3.4.1. Основними формами підвищення кваліфікації є: 

 навчання в докторантурі, ад'юнктурі, аспірантурі та магістратурі; 

 виконання дослідної роботи, участь у розробці, рецензуванні 

підручників, навчальних посібників, програм; 

 вивчення, узагальнення та впровадження до навчально-методичної 

роботи передового досвіду, ефективних форм та методів навчання; 

 підготовка наукових доповідей, статей, рефератів і повідомлень; 

 участь у різного рівня наукових та науково-практичних конференціях, 

нарадах, семінарах, зборах; 

 вивчення питань педагогіки вищої школи; 

 самостійна робота з підвищення комп’ютерної грамотності і 

удосконалення знань, навичок та вмінь, викладання навчальних дисциплін з 

використанням новітніх інформаційних технологій; 

 підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на 

спеціалізованих курсах (факультетах). 

Планування й організація підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

складу здійснюється відповідно до плану роботи кафедри та індивідуального 

плану роботи науково-педагогічних працівників із врахуванням їх фахової 

належності, кваліфікації та досвіду. 

3.4.2. Однією з основних форм підвищення кваліфікації науково-

педагогічного складу кафедри є стажування на споріднених кафедрах вищих 

навчальних закладів, головними завданнями якого є: 

 поглиблення теоретичної і спеціальної підготовки; 

 зміцнення зв’язку освітнього процесу та науково-дослідної роботи з 

практичною діяльністю органів внутрішніх справ й правоохоронних установ; 

 вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи. 

3.5. Наукова діяльність 
Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності і 

провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої діяльності в системі вищої 

освіти. Провадження наукової діяльності на кафедрі є обов’язковим. 

Наукова діяльність організується, здійснюється й фінансується згідно з 

законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Положеннями про організацію наукової, науково-технічної 

діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, про організацію науково-
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дослідної і дослідно-конструкторської роботи у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, а також іншими нормативно-

правовими та підзаконними актами. 

3.5.1. Головними завданнями наукової діяльності кафедри є: 

 проведення наукових досліджень із найважливіших актуальних 

напрямків суспільних і юридичних наук, спеціальних дисциплін і проблем, що 

відповідають профілю кафедри; 

 підготовка кандидатських та докторських дисертацій; 

 розгляд дисертацій, що подаються до захисту; 

 удосконалення методики освітньої діяльності, планування та 

організація педагогічного процесу в системі МВС України; 

 підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових 

статей, доповідей, повідомлень, рецензій і відгуків; 

 організація і керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої 

освіти; 

 впровадження результатів дослідження у освітній процес і діяльність 

практичних підрозділів органів внутрішніх справ. 

3.5.2. Наукова діяльність кафедри планується на навчальний рік з 

урахуванням річного плану науково-дослідної роботи університету та 

пропозицій науково-педагогічних працівників. 

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються 

аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього 

дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, навчальні 

посібники. 

3.5.3. Кафедра забезпечує організацію наукової діяльності здобувачів 

вищої освіти, яка реалізується у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, 

статей, інших видах наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в 

конкурсах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня. 

3.6. Дотримання вимог Антикорупційної програми ДДУВС.  

 

4. Права і обов’язки кафедри 

4.1. Загальні права та обов’язки науково-педагогічних працівників та 

навчально-допоміжного складу кафедри 
Науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний склад кафедри 

мають право на правовий, соціальний та професійний захист. Права та 

обов’язки працівників кафедри включають: 

 брати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 

конференціях трудового колективу, засіданнях факультетів, кафедр, інших 

структурних підрозділів та внесення пропозицій щодо удосконалення освітньої, 

виховної, науково-дослідної і методичної діяльності; 

 захист професійної честі та гідності; 

 вільний вибір методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

 індивідуальну педагогічну діяльність; 
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 участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях; 

 нормований робочий день, скорочений робочий тиждень і 

користування оплачуваною відпусткою, виплату пенсій, встановлення надбавок 

до посадового окладу відповідно до чинного законодавства; 

 участь у наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

семінарах та інших подібних заходах; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовку у встановлених формах, 

включаючи право на творчу відпустку терміном до 6 місяців; 

 користування усіма об’єктами матеріально-технічної бази університету, 

послугами технічних, навчально-допоміжних служб, наявними можливостями 

для відпочинку та дозвілля; 

 можливість обирати та бути обраним до Вченої ради університету; 

 обмін досвідом роботи з науково-педагогічними колективами інших 

кафедр Університету та інших закладів освіти; 

 проведення додаткової педагогічної і наукової роботи (за 

сумісництвом) відповідно до чинного законодавства; 

 ознайомлення з підсумками перевірки своєї роботи, проведеної 

керівництвом Університету чи представниками вищих інстанцій; 

 отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством; 

 неухильно дотримуватися антикорупційного законодавства України, та 

вимог Антикорупційної програми ДДУВС; 

 сприяти забезпеченню реалізації єдиної державної політики, 

спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

межах своїх повноважень; 

 дотримуватися у межах своїх компетенцій принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності; 

 забезпечувати в межах компетенції виконання нормативно-правових 

актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним 

домаганням. 

 

5. Відповідальність кафедри 

5.1. Кафедра несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання поставлених завдань та функцій, покладених обов’язків, 

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), має в наявності 

друковані наукові, навчальні (навчально-методичні) праці, що 

використовуються у педагогічній практиці. Стаж науково-педагогічної та 

організаційної роботи повинен складати не менше п’яти років. 
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6.2. Завідувач кафедри безпосередньо підпорядковується декану 

факультету економіко-правової безпеки, є безпосереднім керівником науково-

педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу кафедри і 

прямим керівником здобувачів вищої освіти при проведенні з ними всіх форм 

занять, організовує діяльність кафедри за всіма напрямками, передбаченими 

даним Положенням. 

Режим роботи завідувача визначається відповідно до Правил 

внутрішнього розпорядку університету, встановлених в університеті. 

6.3. У межах своїх прав та обов’язків завідувач кафедри взаємодіє з 

керівниками всіх структурних підрозділів з питань наукової, освітньої, 

виховної, виробничої, соціальної та фінансово-господарської діяльності 

університету. 

6.4. У період тимчасової відсутності його обов’язки покладаються на 

одного з науково-педагогічних працівників кафедри (особу, призначену 

керівництвом університету у належному порядку, яка набуває відповідних прав 

та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків).  

6.5. Винятковою сферою діяльності завідувача кафедри є забезпечення 

планування і організації функціонування кафедри.  

6.6. Завідувачу кафедри для забезпечення його діяльності надається право 

підпису внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань, що 

входять в коло його функціональних обов’язків. 

6.7. Завідувач кафедри має право: 

6.7.1. Давати підлеглим співробітникам доручення та завдання щодо кола 

питань, що входять до його функціональних обов’язків. 

6.7.2. Контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання 

окремих доручень і завдань підлеглими йому науково-педагогічними 

працівниками. 

6.7.3. Вимагати від підпорядованого складу знання і безумовного 

виконання посадових обов’язків, забезпечення виконання функцій і завдань 

кафедри. 

6.7.4. Запитувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що 

відносяться до питань діяльності підлеглих йому працівників. 

6.7.5. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб 

університету та співробітників структурних підрозділів документи, довідки, 

розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків. 

6.7.6. Брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату, інших дорадчих і 

колегіальних органів, нарадах, які проводяться в університеті. 

6.7.7. Для забезпечення діяльності кафедри підписує внутрішні 

організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять в коло його 

функціональних обов’язків. 

6.7.8. На правовий, соціальний та професійний захист. 

6.7.9. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 

конференціях трудового колективу Університету, факультетів, кафедр, інших 
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структурних підрозділів та внесення пропозицій щодо удосконалення освітньої, 

виховної, науково-дослідної і методичної діяльності. 

6.7.10. Захист професійної честі, гідності. 

6.7.11. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи. 

6.7.12. Індивідуальну педагогічну діяльність. 

6.7.13. Участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях. 

6.7.14. Нормований робочий день, скорочений робочий тиждень і 

користування відпусткою, виплату пенсій, встановлення надбавок до 

посадового окладу відповідно до чинного законодавства. 

6.7.15. Участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, семінарах та інших подібних заходах. 

6.7.16. Підвищення кваліфікації, перепідготовку у встановлених формах, 

включаючи право на творчу відпустку терміном до 6 місяців. 

6.4.17. Користуватися усіма об’єктами матеріально-технічної бази, 

послугами технічних, навчально-допоміжних служб, наявними можливостями 

для відпочинку та дозвілля. 

6.7.18. Можливість обирати та бути обраним до Вченої ради університету. 

6.7.19. Обмін досвідом роботи з науково-педагогічними колективами 

інших кафедр університету та інших закладів освіти. 

6.7.20. Проведення додаткової педагогічної і наукової роботи (за 

сумісництвом) відповідно до чинного законодавства. 

6.7.21. Ознайомлення з підсумками перевірки своєї роботи, проведеної 

керівництвом університету чи представниками вищих інстанцій. 

6.8. Завідувач кафедри зобов’язаний: 

- створювати оптимальні умови для ефективного функціонування 

кафедри; 

- удосконалювати діяльність кафедри; 

- підвищувати ефективність роботи кафедри; 

- оптимізувати розстановку кадрів кафедри;  

- вдосконалювати професійну майстерність, підвищувати рівень 

професійних знань та навичок; 

- покращувати рівень виховання, ініціативності, творчої активності та 

відповідальності працівників кафедри за доручену справу. 

Реалізація вказаних завдань забезпечується виконанням наступних 

обов’язків: 

6.8.1. Знати і виконувати вимоги постанов, наказів, розпоряджень та 

інших нормативних і методичних документів, що стосуються освітнього 

процесу і науково-дослідної діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації 

викладачів. 

6.8.2. Забезпечувати порядок складання, оформлення і ведення на кафедрі 

необхідної документації. 

6.8.3. Організовувати планування роботи кафедри. 
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6.8.4. Контролювати дотримання науково-педагогічним складом кафедри 

правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту. 

6.8.5. Всебічно оцінювати ділові, професійні, моральні та особисті якості 

працівників, враховувати рівень культури і здатності працювати зі здобувачами 

вищої освіти, робити висновки про відповідність членів кафедри займаним 

посадам. 

6.8.6. Здійснювати з членами кафедри індивідуальну роботу з метою 

формування свідомого виконання ними своїх посадових обов'язків. 

6.8.7. Вимагати від працівників кафедри додержання ними дисципліни, 

етичного поводження між собою, зі здобувачами вищої освіти. 

6.8.8. Розробляти Положення про кафедру, посадові обов’язки її 

співробітників, документи з планування, організації та обліку освітньої, 

виховної, методичної і наукової діяльності кафедри. 

6.8.9. Організовувати та здійснювати контроль за підготовкою викладачів 

до занять та якістю їх проведення, узагальнювати та аналізувати результати 

контролю, обговорювати на засіданнях кафедри та визначати заходи щодо 

усунення виявлених недоліків. 

6.8.10. Особисто проводити заняття та здійснювати інші методичні заходи 

з викладачами та слухачами згідно із загальним навчальним навантаженням. 

6.8.11. Регулярно вносити зміни та доповнення до тематичних планів 

навчальних дисциплін з метою реалізації в освітній діяльності нових досягнень 

науки. 

6.8.12. Керувати розробкою та брати особисту участь у розробці навчально-

методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників, планів, завдань, 

методичних розробок), розглядати та обговорювати їх на засіданнях кафедри, 

затверджувати або подавати їх на затвердження ректору. 

6.8.13. Організовувати та керувати роботою науково-педагогічного 

складу. 

6.8.14. Розглядати та затверджувати індивідуальні плани роботи науково-

педагогічних працівників на навчальний рік. 

6.8.15. Організовувати роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної 

майстерності науково-педагогічного складу, розробляти індивідуальні завдання 

на стажування та підвищення кваліфікації, розглядати звіти викладачів про 

результати стажування та підвищення кваліфікації. 

6.8.16. Проводити роботу з удосконалення освітнього процесу на кафедрі 

і збагачення його новітніми науковими та методичними досягненнями, 

запроваджувати до освітнього процесу ефективні методики навчання. 

6.8.17. Організовувати роботу з викладачами-початківцями, допомагати 

їм у професійному становленні та оволодінні професійною майстерністю, 

визначати готовність та допускати їх до самостійного проведення занять. 

6.8.18. Розробляти основні напрямки наукової діяльності кафедри, брати 

участь у підготовці та проведенні міжвузівських науково-практичних 

конференцій, брати безпосередню участь у семінарах та круглих столах, що 

проводять споріднені кафедри, готувати здобувачів вищої освіти до участі в 
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міжвузівських наукових курсантсько-студентських конференціях з 

юриспруденції. 

6.8.19. Забезпечувати організацію поточного та підсумкового контролю 

успішності здобувачів вищої освіти, визначати їх зміст, порядок та методику 

проведення. 

6.8.20. Встановлювати та постійно підтримувати зв’язки з керівництвом 

факультетів і курсів. 

6.8.21. Регулярно проводити засідання кафедри та обговорювати на них 

найважливіші теоретичні та навчально-методичні проблеми. 

6.8.22. Брати участь у роботі Вченої ради та оперативних нарадах. 

6.8.23. Своєчасно розробляти та подавати у встановленому порядку звіти, 

доповідні записки. 

6.8.24. Планувати та керувати роботою щодо створення та вдосконалення 

навчально-матеріальної бази кафедри, розробляти методику її використання у 

освітньому процесі, вживати заходів стосовно її збереження та утримання у 

належному стані. 

6.8.25. Стежити за обслуговуванням службових приміщень кафедри, 

дотриманням протипожежного стану. 

6.8.26. Особисто дотримуватися та контролювати дотримання 

підпорядкованим особовим складом вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», Антикорупційної програми Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, пов’язаних із нею внутрішніх нормативних 

документів. Невідкладно доповідати ректору та/або відповідній посадовій особі 

навчального закладу, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми, 

про випадки порушення вимог Антикорупційної програми та/або 

антикорупційного законодавства. 

6.9. Завідувач кафедри повинен: 

6.9.1. Знати: 

- нормативно-правові акти з освітніх, економічних, соціальних 

перетворень в Україні; 

- Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII); 

- наказ Міністерства освіти України від 07.08.2002 № 450 «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; 

- наказ МВС України від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження 

Положення про вищі навчальні заклади МВС»; 

- Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих 

навчальних закладів МВС України, затверджене наказом МВС України від 

27.06.2013 № 621; 

- Положення про організацію науково-дослідної і дослідно-

конструкторської роботи у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, затверджене наказом ДДУВС від 21.01.2013 № 21; 
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- Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, затверджене наказом ДДУВС від 

22.02.2016 № 73; 

- рішення ректорату та Вченої ради Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

6.9.2. Орієнтуватися в основних напрямках розвитку юриспруденції та 

методики викладання юридичних дисциплін. 

6.9.3. Володіти основами психології та педагогіки. 

 

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 керівника підрозділу, 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 

філософії та політології В.В. Кузьменко 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Т.в.о. декан факультету  

економіко-правової безпеки 

підполковник поліції В.О. Лазарєв 

 

 

Провідний юрисконсульт  

відділу юридичного забезпечення Т.В. Борисенко 


