1. Загальні положення
1.1. Положення про закріплення навчальних дисциплін (практик) за
кафедрами Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка (далі – Положення) розроблено з метою підвищення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти, поліпшення навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу, удосконалення системи
планування освітнього процесу.
1.2. Це Положення регламентує порядок розподілу та закріплення
навчальних дисциплін (практик) за кафедрами Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (далі – Університет).
1.3. Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що
провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною
спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей.
1.4. Основними критеріями закріплення навчальної дисципліни
(практики) за кафедрою є:
1.4.1. Відповідність навчальної дисципліни (практики) профілю
(освітній, методичній та науковій діяльності) кафедри;
1.4.2. Наявність кадрового складу науково-педагогічних працівників,
які відповідають таким кваліфікаційним вимогам:
− відповідність кваліфікації викладача навчальній дисципліні
(підтверджується документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної
спеціальності або підтверджується науковою, науково-педагогічною,
педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною
спеціальністю за не менш як чотирма видами чи результатами, переліченими
в пункті 30 Ліцензійних умов).
1.4.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення (матеріальнотехнічної бази) кафедри технологічним вимогам Ліцензійних умов щодо
забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти;
1.4.4. 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 навчальнометодичного 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, післяатестаційного
моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни);
− наявність програми практичної підготовки.
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2. Порядок закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Навчальні дисципліни вільного вибору студентів закріплюються за
кафедрами, викладачі яких запропонували ці навчальні дисципліни.
2.4. Зміна закріплення навчальної дисципліни (практики) за кафедрою
можлива за таких умов:
− зміни в структурі навчально-наукових інститутів (факультетів), які
пов’язані з реорганізацією, утворенням нових або ліквідацією існуючих
кафедр;
− зміни в штатному розписі кафедр (скорочення чисельності або
штату викладачів, творчі відпуски, довгострокові стажування викладачів та
ін.);
− оптимізація освітньої діяльності навчально-наукових інститутів
(факультетів);
− виявлення грубих системних порушень в освітньому процесі з
певної навчальної дисципліни (практики).
2.5. Рішення про зміну закріплення навчальної дисципліни (практики)
за кафедрою приймає навчально-методичний відділ Університету на підставі
письмового звернення (з обґрунтуванням доцільності зміни) завідувача
кафедри, директора навчально-наукового інституту (декана факультету) та
готує відповідний проект наказу ректора Університету.
2.6. Загальний контроль за виконанням цього Положення здійснює
проректор з науково-педагогічної роботи, а поточний контроль покладається
на навчально-методичний відділ. Відповідальність за чітке дотримання і
виконання цього Положення покладається на директорів навчально-наукових
інститутів (деканів факультетів) і завідувачів кафедр.
2.7. Це Положення (зміни та/або доповнення до нього) затверджується
вченою радою Університету.
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Додаток
до Положення про закріплення навчальних дисциплін
(практик) за кафедрами Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
Ректору Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка
Скотній Н.В.
завідувача кафедри ________________________________
_________________________________________________
факультету (інституту)

_________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Прошу закріпити на 2018/2019 навчальний рік за кафедрою _________________________________________________________________
_______________________________________ такі навчальні дисципліни (практики)*:
Найменування
навчальної дисципліни
(практики)

Прізвище, ім’я, по
Спеціальність та
Науковий ступінь, шифр і Рівень наукової та професійної
батькові викладачів, які кваліфікація викладача
найменування наукової
активності викладачів
можуть викладати
згідно з документом про
спеціальності, вчене
(вказати не менше чотирьох
дисципліну
вищу освіту
звання

Спеціальність, на якій
вивчається дисципліна

видів та результатів з
перелічених у пункті 30
Ліцензійних умов)

Бакалавр
Магістр

Дата

Підпис

Погоджено
Директор інституту (декан факультету) ______________________ Прізвище та ініціали
Підпис

* При підготовці пропозицій про закріплення навчальних дисциплін за кафедрою слід враховувати, що для одного науково-педагогічного
працівника не допускається закріплення більше п’яти навчальних дисциплін.

