1.5
Кафедра у своїй діяльності керується нормативними
документами органів управління освітою. Статутом академії. Положенням
про кафедру, діючими навчальними планами і програмами, наказами ректора
академії, розпорядженнями проректорів, декану механічного факультету,
рішеннями вчених рад академії, інституту (факультету).
1. Структура кафедри
1.1.
Загальне керівництво кафедрою згідно з функціональними
обов’язками здійснює завідувач, який призначається відповідним наказом
ректора. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за виконання
кафедрою покладених на неї завдань.
1.2.
Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним
розписом, який може коригуватися у разі збільшення або зменшення науковопедагогічного навантаження на новий навчальний рік.
2. Завдання кафедри
2.1. Основними завданнями кафедри є:
- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів
підготовки фахівців з напряму 6.050503 «Машинобудування» рівня
«бакалавр»; з спеціальності 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні машини і обладнання» рівня «спеціаліст»; з
спеціальності 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання» рівня «магістр».
- застосування концепції втілення змісту освіти за дисциплінами,
що викладаються кафедрою;
- організація і здійснення на належному науковому і методичному
рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах
роботи;
- розробка і затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних
критеріїв оцінки;
- здійснення поточного та підсумкового контролю якості знань
через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист
дипломних і магістерських робіт;
- підготовка і систематичне оновлення методичного забезпечення
освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими
рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

- впровадження в межах компетенції кафедри принципів
Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації
навчального процесу;
- керівництво науково-дослідною роботою студентів, проведення
олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
- організація педагогічного контролю науково-педагогічної
діяльності шляхом проведення та подальшого обговорення на засіданнях
кафедри відкритих занять, а також взаємних відвідувань;
- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів;
- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через
магістратуру;
- керівництво
підготовкою
кандидатських
дисертацій,
консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених
досліджень на засіданнях кафедри і між кафедральних семінарах;
- підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за
профілем кафедри, що надійшли до академії;
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами,
проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання
наукової та навчально-методичної літератури;
- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора
і доцента працівникам кафедр;
- проведення
спеціальних
занять
для
учнів
середніх
загальноосвітніх шкіл.
2.2. До завдань кафедри, яка є випусковою також відносяться:
- розробка пропозицій щодо кваліфікаційних і освітньокваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за
спеціалізацією;
- підготовка обґрунтування щодо внесення варіативної частини
освітньо-професійної програми;
- організація практик і стажування, їх захист в установленому
порядку;
- організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня
їх теоретичної і практичної підготовки;
- залучення провідних вчених до проведення занять, контролю
знань студентів, участі у роботі Державної екзаменаційної комісії;
- координація і забезпечення підготовки дипломних, магістерських
робіт;
- забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

2.3.
Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і
практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчальновиховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних
технологій.
3. Організація роботи кафедри
3.1.
Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на
навчальний рік, який затверджується проректором з науково-педагогічної та
навчальної роботи з узгодженням з начальником навчального відділу
академії.
3.2.
На кафедрі розробляються і ведуться наступні документи:
Організаційні:
1. Функціональні обов’язки робітників кафедри.
2. План роботи кафедри на навчальний рік.
3. Протоколи засідань кафедри.
4. Графік проведення науково-педагогічними працівниками кафедри
консультацій.
5. План проведення науково-дослідних робіт кафедри на календарний
рік.
Обліково-звітні:
1. Розрахунок навчального навантаження по навчальних дисциплінах
кафедри академії на навчальний рік.
2. Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними
працівниками кафедри на навчальний рік.
3. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників на
навчальний рік.
4. Звіти науково-педагогічних працівників про навчальну, методичну,
наукову й організаційну діяльність за навчальний рік.
5. Звіти про науково-дослідну роботу кафедри за календарний рік.
Навчально-методичні:
1. Комплексне навчально-методичне забезпечення дисциплін
2. Програми навчальних практик і стажування.
3. Тематика курсових та дипломних робіт.
4. Методичні розробки завдань для проведення практичних занять.
5. Методичні вказівки до проведення практичних (лабораторних),
самостійних робіт.
6. Наочні матеріали, в тому числі для мультимедійного супроводження
занять.
7. Екзаменаційні білети.

