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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА КАФЕДРАМИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Положення про закріплення навчальних дисциплін (практик) за 
кафедрами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(далі – Положення) розроблено з метою підвищення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти, поліпшення навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу, удосконалення системи планування освітнього процесу.  

Це Положення регламентує порядок розподілу та закріплення навчальних 
дисциплін (практик) за кафедрами Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ (далі – Університет). 

 
1. Загальні положення 

1.1. Нормативна база. 
 - Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII зі 
змінами внесеними Законом України від 30.03.2021 № 1369-Х «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності». 
 -Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 в 
редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365. 
 - Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (наказ (зі змінами) від 31.12.2021 № 
1211. 

1.2. Положення визначає принципи і порядок закріплення 
навчальних дисциплін за кафедрами Університету. 

1.3. Основні терміни, поняття, що вживаються у цьому Положенні та їх 
визначення. 
 Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої 
освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
кваліфікації ( молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктор філософії).  
 Кафедра - це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти 
державної форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що провадить 
освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю 
(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого 
входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є 
основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або 
вчене (почесне) звання. За видом діяльності кафедри поділяються на: 

 - кафедра базової підготовки - забезпечує виконання освітньої програми 
базового рівня вищої освіти за професійним спрямуванням з наук (дисциплін), 
що закріплені за кафедрою, і відповідає за якість їх викладання; 

- кафедра фахової підготовки - забезпечує виконання освітньої програми 
за однією або кількома спеціальностями (спеціалізаціями) і відповідає за рівень 
підготовки фахівців. Кафедра фахової підготовки забезпечує виконання 



3 

 

освітньої програми базового рівня підготовки з наук (дисциплін) професійного 
спрямування і відповідає за якість їх викладання.  

- випускова кафедра - забезпечує виконання освітньої програми рівнів 
вищої освіти бакалавр та магістр за однією або кількома спеціальностями 
(спеціалізаціями) і відповідає за рівень підготовки фахівців, організацію і 
керівництво підготовкою дипломних робіт, виробничою практикою, зв’язок з 
випускниками для вивчення досвіду їх практичної роботи, організацію заходів 
щодо поліпшення якості підготовки випускників; координацію роботи з 
професійної спрямованості викладання наук (дисциплін) за фахом; організацію 
роботи екзаменаційних комісій.  

Навчальний план – основний Університету, за допомогою якого 
здійснюється організація освітнього процесу. Навчальний план визначає перелік 
та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення 
дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього 
процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації 
планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий 
навчальний план, що затверджується ректором Університету. 
 Науково-педагогічний працівник - особа, яка за основним місцем 
роботи в Університеті провадить навчальну, методичну, наукову та 
організаційну діяльність. 
 Освітній компонент – змістовна навчальна складова освітньої програми 
як автономний, офіційно структурований навчальний досвід, що повинен мати 
послідовний чіткий набір результатів навчання, визначені види навчальної 
діяльності згідно з часом, виділеним в рамках освітньої програми, та відповідні 
критерії оцінювання. 

 Обов’язкові освітні компоненти  (обов’язкові навчальні дисципліни) 
визначаються освітньою програмою підготовки та відповідають вимогам 
стандарту вищої освіти відповідної спеціальності.  

 Вибіркові освітні компоненти (вибіркові навчальні дисципліни) - це 
дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам вищої освіти 
закладом вищої освіти для більш повного задоволення їх освітніх і 
кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання 
можливостей закладу освіти тощо.  Вибіркові дисципліни сприяють реалізації 
особистих інтересів здобувача вищої освіти та визначають індивідуальну 
траєкторію навчання, що повною мірою забезпечує потребу здобувачів 
розширити чи поглибити знання у сферах суспільного життя та майбутньої 
професійної діяльності, відповідати вимогам ринку праці та одержати загальну 
уяву про інші галузі знань або спеціальності 

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-
творча) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 
межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  
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Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 
освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна 
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. Програмні результати навчання 
за освітньою програмою відображаються в профілю освітньої програми; 
результати навчання за освітніми компонентами професійної програми 
відображаються в навчальних програмах дисциплін, практик та інших 
компонентів освітньої програми. 
 Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково- 
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

 Стандарт вищої освіти - сукупність вимог до змісту та результатів 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 
рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

1.4. Положення розроблено з метою: - підвищення ефективності 
організації та управління освітнім процесом в Університеті; - вирішення спірних 
питань щодо закріплення навчальної дисципліни за кафедрою; - підвищення 
ефективності контролю за якістю освітнього процесу 

 
2. Основні критерії закріплення дисциплін за кафедрами 

Університету 
 

 2.1. Основними принципами закріплення навчальної дисципліни ( 
практики)  за відповідною кафедрою Університету на підставі вимог щодо 
якості надання освітніх послуг є: 
 2.1. Відповідність навчальної дисципліни (практики) профілю (освітній, 
методичній та науковій діяльності) кафедри;  
 2.2. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-
педагогічних, педагогічних та наукових працівників кафедри освітньому 
компоненту,  яка визначається 

- на підставі документів встановленого зразка про: 
- про вищу освіту; 
- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність 

(предметна спеціальність, спеціалізація); 
- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової діяльності); 

- керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за 
спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном; 

щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до 
переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web 
of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років. 
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Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують 
освітній процес на кафедрі  повинні мати не менше чотирьох досягнень у 
професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38  постанова 
КМУ щодо ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

 2.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення (матеріально-
технічної бази) кафедри технологічним вимогам Ліцензійних умов щодо 
забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти;  
 2.4. Відповідність навчально-методичного забезпечення кафедри 
технологічним вимогам Ліцензійних умов щодо забезпечення започаткування та 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:  
− наявність робочої програми навчальної дисципліни;  
− наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з навчальної 
дисципліни (складовими частини комплексу навчально-методичного 
забезпечення навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або 
розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання 
для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси 
для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної 
контрольної роботи, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 
навчальної дисципліни);  
− наявність програми практичної підготовки 

 
3. Порядок закріплення дисциплін за кафедрами 

4.  
4.1.  До 10 червня завідувач кафедри подає до навчально-методичного 

відділу службову записку на ім’я ректора Університету з обґрунтованими 
пропозиціями щодо закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрою 
на наступний навчальний рік згідно з додатком.  

4.2.  Навчально-методичний відділ після обробки отриманої інформації, 
але не пізніше 01 липня, подає ректору Університету пропозиції про 
закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами на наступний 
навчальний рік і готує проект відповідного наказу ректора Університету.  

4.3.  Навчальні дисципліни вільного вибору студентів закріплюються за 
кафедрами, викладачі яких запропонували ці навчальні дисципліни.  

4.4. Даний порядок застосовується в умовах однозначності вибору. 
Реалізація даного принципу також повинна включати аналіз потенціалу кафедри 
за критеріями: 

- максимальне врахування наукової та предметної спеціалізації кафедри; 
- наявність на кафедрі досвідчених та кваліфікованих науково- 

педагогічних працівників (кандидатів наук, доцентів, докторів наук, 
професорів), здатних забезпечити якісне надання освітніх послуг з навчальної 
дисципліни; 

- наявність у науково-педагогічних працівників наукових публікацій, що 
відповідають профілю навчальної дисципліни; 

- наявність на кафедрі необхідних умов, матеріально-технічної бази та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n1217
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навчально-методичного забезпечення; 
- відповідність робочих програм з навчальних дисциплін вимогам 

стандартів вищої освіти; 
- досвід організації освітнього процесу за спорідненими дисциплінами. 
4.5. У разі невідповідності назви навчальної дисципліни назві кафедри 

при вирішенні питання про закріплення дисципліни враховуються показники, 
зазначені у п. 4.4. 

4.6. У випадку, коли на викладання навчальної дисципліни претендує 
більше однієї кафедри, рішення з даного питання приймається Навчально- 
методичною радою Університету: 

4.6.1. Навчально-методичний відділ на підставі завчасно наданих 
пропозицій завідувачів кафедр готує подання для Навчально-методичної ради. 

4.6.2. Навчально-методична рада розглядає подання і, за необхідності, у 
випадку виникнення спірної ситуації створює робочу комісію, до складу якої 
включаються і представники зацікавлених сторін. Навчально-методична рада 
визначає порядок і терміни роботи комісії. За результатами роботи комісія готує 
висновок, який розглядається та схвалюється Навчально-методичною радою. 

4.6.3. Науково-методична рада наділяється правом оцінки пропозицій 
кафедр-претендентів по оглядовим лекціям з навчальної дисципліни з 
демонстрацією загальної концепції курсу, методів, фактичного матеріалу, 
зіставлення навчального курсу з сучасним рівнем науки і техніки у зазначеній 
області. 

4.6.4. При виникненні спірної ситуації (рівні критерії, голоси членів 
Навчально-методичної ради розділилися порівну) перевага віддається кафедрі, 
на якій навчальна дисципліна буде викладатися доктором наук та/або 
професором відповідного профілю. 

4.7. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами Університету на 
навчальний рік затверджується наказом ДДУВС. 

4.8. Закріплення навчальних дисциплін за науково-педагогічними 
працівниками здійснюється після отримання прогнозованих обсягів навчальної 
роботи кафедри на плановий навчальний рік з урахуванням вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 зі змінами, внесеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від № 365 від 24.03.2021. 

4.9. Для нових спеціальностей закріплення дисциплін здійснюється після 
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за порядком, який 
визначений пп. 4.1-4.6 цього Положення. 

 
5. Порядок перерозподілу навчальних дисциплін 

 
5.1. Питання про перерозподіл навчальних дисциплін розглядається 

Навчально-методичною радою Університету. 
5.2. Підставою для розгляду питання про зміну закріплення навчальної 

дисциплін за іншою кафедрою є письмове звернення керівника кафедри на ім’я 
голови навчально-методичної ради з обґрунтуванням доцільності зміни 
закріплення навчальної дисципліни. 

6.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
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