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    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Миколаївського 

національного університету 

імені В.О.Сухомлинського 

_____________ В.Д.Будак 

«___»___________ 20__ р. 

 

 

 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ   

 

1. Загальні положення 

1.1. На посаду доцента призначаються особи, які мають вчене звання 

доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника) або 

особи, які мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю 

знань (кандидата або доктора наук за відповідною спеціальністю)  та 

друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем діяльності 

кафедри, та стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 

не менше п’яти років. 

1.2. Доцент підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри, 

керівнику інституту, до складу якого входить кафедра. 

1.3. Доцент  кафедри залучається до роботи на підставі укладення 

трудового договору (контракту) на конкурсній основі. Порядок укладення 

трудового договору (контракту) визначається Порядком про обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників до Миколаївського 

національного  університету імені В.О. Сухомлинського. 

1.4.Доцент  кафедри у своїй роботі керується законодавством України, 

Положенням про вищі навчальні заклади, Статутом університету, 

Положенням про кафедру, наказами ректора, рішеннями вчених рад 

університету, ректорату та розпорядженнями керівника інституту, планами 

навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної роботи. 

 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Проводити навчальну, методичну, наукову, організаційну та 

виховну роботи відповідно до розподілу педагогічного навантаження і 

обов'язків між співробітниками кафедри. 

2.2. Здійснювати планування, організацію та контроль навчальної та 

навчально-методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін. 

2.3. Організовувати, керувати і проводити науково-дослідну роботу за 

профілем кафедри інституту (факультету).  
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2.4. Проводити всі види навчальних занять, керувати курсовими і 

дипломними проектами, а також і науково-дослідною роботою (студентів, 

слухачів), спеціалістів і магістрів.  

2.5. Здійснювати контроль якості проведення викладачами кафедри 

всіх видів навчальних занять з дисциплін, що вивчаються.  

2.6. Забезпечувати виконання навчальних планів, розробку і виконання 

навчальних програм.  

2.7. Створювати умови для формування основних складових 

компетентності фахівців, що забезпечує успішність їх майбутньої 

професійної діяльності. 

2.8.У межах виконуваного навчального навантаження вести поточний 

контроль знань студентів та відвідування занять, запроваджувати модульний 

принцип навчання та рейтинговий контроль знань. 

2.9. Розробляти і удосконалювати робочі програми з навчальних 

дисциплін.  

2.10. Брати участь у науково-методичній роботі кафедри (факультету) у 

складі методичної комісії з відповідної спеціальності. 

2.11.  Розробляти методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються. 

Надавати методичну допомогу, організовувати і планувати самостійну 

роботу студентів, магістрів. 

2.12. Брати участь у пропаганді науково-технічних, соціально-

гуманітарних, економічних і правових знань, у розвитку матеріально-

технічної бази кафедри, розробляти підручники і навчально-методичні 

посібники та описи лабораторних робіт і практичних занять з навчальних 

дисциплін, що викладаються.  

2.13. Керувати роботою по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

 

Доцент кафедри зобов’язаний: 

1. Забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні н6авчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 

спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних 

працівників). 

2. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, наукову кваліфікацію.  

3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. 

4. Розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності. 

5. Дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших 

нормативно-правових актів. 

6. Бути присутнім на кожному засіданні кафедри і брати активну участь 

при розгляданні усіх питань. 

 

 



3 

 

 

3. Права 

 

Доцент кафедри має право: 

3.1. На академічну мобільність для провадження професійної 

діяльності. 

3.2. На захист професій честі та гідності. 

3.3. Брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому 

числі обирати  та бути обраним до вищого органу громадського 

самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу чи його 

структурного підрозділу. 

3.4. На забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення 

свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, 

умовами індивідуального трудового договору та колективного договору. 

3.5. Брати участь в обговоренні та вносити пропозиції завідувачу 

кафедри, директору інституту, ректору університету щодо поліпшення 

навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної робіт.  

3.6. Відвідувати заняття співробітників кафедри і інституту  відповідно 

до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять. 

3.7. Обирати форми і методи викладання матеріалу згідно з 

встановленими обсягами і рівнем засвоєння знань, що забезпечують високу 

якість навчального процесу. 

3.8. У разі потреби здійснювати оперативне керівництво навчально-

допоміжним і навчально-виробничим персоналом кафедри. 

3.9. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо 

заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень. 

3.10. Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідних 

робіт. Брати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування 

науково-дослідних робіт, на здобуття грантів. 

3.11. Безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними 

ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх 

підрозділів вищого навчального закладу. 

3.12. На захист прав інтелектуальної власності. 

3.13. На підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу 

на п’ять років.  

3.14. На соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку.  

 

4. Відповідальність 

 

      Доцент кафедри несе відповідальність за: 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, в межах, визначених чинним законодавством України. 
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4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, 

в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

          4.4.   Несе відповідальність за збереження інформації про персональні 

дані, за розголошення персональних даних, які було довірено, або які стали 

відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків. 

 4.5. Безпосередню відповідальність за корупційні правопорушення. 

 

 

УЗГОДЖЕНО  

           

Зав. кафедри:                    _________                 "____" _______ ____р. 
  

Начальник 

юридичного відділу:          _________       "____" ________ ____р. 
  

 

З інструкцією ознайомлений:        _________      "____" ________ ____р. 
 


