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завiдувач кафедри проектування дорiг, геодезii'i
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,l

зАгАльнl положЕння

Чинне вiд 2017 "12.01

КафеДра проекТуваннЯ дорiг, геодезii iземлеуСтроЮ (далi - кафедра) е базовим
(випусковим) структурним пiдроздiлоl\л дорожньо-будiвельного факультету Харкiвського
нацiонального автомобiльно-дорох(нього унiверситету (далi - унiверситет хнА!у), що
проводиТь освiтнЮ, методичну та наукову дiяльнiсть у галузi знань'19 KApxiTeKTypa та
будiвництво) за спецiальнiстю 192 <Будiвництво та цивiльна iнженерiя>; 19З <Геодезiя та
землеустрiй> та докторlв фiлософi[ за вказаними спецiальностями
1.2 Кафедра безпосередFjьо пiдпорядковуеться декану дорожньо,будiвельного
1.,1

ф"*U"i:;?u*"ооu

iз створенняlv Харкiвського автодорожнього
когиiтету Союзу Рср та Союзу народних
виконавчого
iнституту (постанова Центрального
KoMicapiB Союзу РСР вiд 2З липня 19З0 рокУ Ns237 uПро реорганiзацiя вузiв TexHiKyMiB та
робфакiв>>) та одеРжала назвУ <Кафедра вишукування та проектування дорiг>
НаказоМ ректора хнАдУ вiД 0В 07.2010 р Ns 1 15 кафедра отримала на3ву
<Вишукування та проектування дорiг i аеродромiв>
Наказоlи ректора хнАдУ вiд 07 листопада2017р. No 132 кафедру перейменовано в
кафедру кПроектування дорlг геодезi't' i землеустрою)
1.4 l{афедра дiс у вiдповiдносl-i з Конституцiою Украiни, Законами Украi'ни кПро
ocBiTy>, кПрО вищУ ocBiTy>, кПрО науковУ i науково-технiчнУ дiяльнiстьо, uПро прiоритетнi
утворена одночасно

напрями розвитку науки iтехнiки>, uпро aBTopcbki права iсуrrлiжнi права), iншиltли
нормативно-правовими актами Украiни, Статутом унiверситету, цим Положенняttл,
наказами ректора хнАду, розпорядженнями декана дорожньо-будiвельного факультету,
рiшенняМи Вчено'l ради унiВерситетУ i факультету, навчальними програмами, робочими
учбовими планами, правилами внутрiшнього розпорядку унiверситету.
1.5 Головною метою кафедри е органiзацiя i здiйонення ocBiTHbol', науковоi,
методичНо'i роботИ за дисцИплiнамИ навчальниХ програм, проведеНня органiзацiйноi'
виховноl роботи серед студентiв пiдготовка науково-педагогiчних кадрiв i пiдвиt_цення lX
квалiфiкацii. Робота кафедри здiйснюсться у вrдповiдностi з рiчними планами, якi
розробляЮться на навчальнИй piK iохоплюють Bci сторони ocBiTHboi. HayKoBoi. методичноi'
i виховно'l'роботи, питання пiдвищення квалiфiкацii'та iнших сфер дiяльностi кафедри.
1.6 Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя кафедри здiйснюеться наказом ректора
на пiдставi рiшення Вчено'[ Ради унiверситету.
1.7 tViсцезнаходження кафедри: м. XapKiB 61002, вул Ярослава Мудрого, 25
1.8 НомеНклатура спраВ кафедрИ ведетьсЯ в порядку, встановленому в ХНАДУ
lнструкцiею з дiловОдства, затвердЖеноЮ наказоМ ректора унiверсиТету вiд 2т.06,12 р N0

i
i
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2 прихильнlсть полlтицl у сФЕрl якостl
2.1 Будучи структурниN4 пiдрозлiлоги Унiверситету, кафедра повнiстю пiдтриплуе

зобов'язуеться виконувати проголошенi унiверситетом полiтику i цiлi у сферi якостi
ocBiTHbol дiяльностi
2.2 обов'язки кафедри по виконанню полiтики Унiверситету у сферi якостi
ocBiTHbol' та науковоi дiяльностi полягають у забезпеченнi:

i

з
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реклаfulна дiяльнtсть те зв'язок зl шl(олаlvи, лlцеяNли, l{олед)кагйи,
пiдприомствами i органiзацiяlми, що спецiалiзуються за профiлем унiверситету;
2) в процесах нayKoBoi diяльносmt.
- дотримуватися в науковiй (творчiй) дiяльностi академiчноi, доброчесностi та
забезпечУвати jl' дотримаНня здобувачами вищоi освiти;
проведення наукових дослiджень за напрямами;
пiдготовка, проведення та участь в науI{ово-виробничих та науковометодичних t<онференцiях кафедри, факультету унiверситету, а також участь в
мiжвузiвських та мiх<народн их конференцiях:

орГанiзацiЯ науково-Дослiдноi роботи студентiв. пiдготовка та органiзацiя
проведення студентських конференцiй, олiмпiад та KoHKypciB,
обговорення виl{онаних науково-дослiдних робiт та пtдготовка рекомендацiй
i'x
щодо друкування, допомоги В публiкацii робiт, участь у втlленt результатiв вишуr<увань в

практику;

cTa>t<epiB;

пiдбiр, пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних кадрiв;
органiзацiя i контроль навчання аспiрантiв i докторантiв, роботи вишукувачiв

i

вивченнЯ, узагальНеннЯ досвiдУ кращих викладачiв: розгляд i рецензування
кандидатських i докторських дисертацiй, рецензування студентських науко вих
робiт;
3) в процесах меmоOччноl' 0iяльносmi;

комплексне методичне забезпечення навчального процесу: пiдготовка
пiдручникiв та навчальних посtбникiв, розробка методичних матерiалiв по проведенню
навчальних занять;

розробка програМ навчальних дисциплiн, робочих програм навчальних
дисциплiн, програм навчально-виробничоi'практики, тем курсових проектiв iробiт,
домашнiХ и контрольних завдань, екзаменацiйних бrлетiв, тестових засобiв,
встановлення та розширення зв'язкiв кафедри з виробничими, науковими,
навчальними органlзацiями, надання допомоги цим органiзацiям в пiдготовцi

i

перепiдготовцi кадрiв.

розробка методичного забезпечення та оцiночних засобiв для

атеста цii' ви пускн и Ki в
4) в процесах вчховно|diяльносmi
:

пiдсуrrлг<овоj

Полохtення про структурний пiдрозлiл
Кафелра проектування дорiг, геодезiТ i
землеустрою

-

дотримуватися академiчноТ доброчесностi

студентiв;
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та

забезпечуватИ Гl дотриманнЯ

забезпечення розвитку навчально-лабораторнот бази

сучасному piBHi;

та пiдтримання l]

оновленню матерiально'i бази

та забезпечення

на
Т[

ЗбеРеЖеНХlо*о**"

використання ycix видiв енергii,, зв,язку.
4.2 Пiдсумковi висновки Екзаменацiйноf KoMici'r' е одним
якостi роботи випусковоТ кафедри.

з

найвах<ливilлих критерii'в

ПРАВА КАФЕДРИ
flля виконання функцiй, пок.падених на кафедру, пiдроздiл надiлясться наступними
5

правами:

давати структурним пiдроздiлам i окремим фахiвцям вказiвки iз питань, що

входять в компетенцiю пiдроздiлу;

вимагати i одержувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету
необхiднi документи i матерiали (iнформацiю) з питань, що входять в компетенцiю
пiдроздiлу;

профорiентацiйноТ роботи, а

6 кЕрlвництво кАФЕдри
6.1 Кафедру очолюе завiдувач,

який обираеться на посаду Вченою радою
УнiверситетУ TepMiHoM дО п'ятИ poKiB з числа професорiв чи найбiльш досвiдчених
доцентiв, мас вчене звання професора чи вчений ступiнь доктора наук в порядку,
встановленомУ дiючиМ законодаВствоМ УкраТни та Статутом унiверситету. Призначення
на посадУ завiдувача кафедри, обраного Вченою Радою унiверситету, здiйснюоться

наказом ректора шляхом укладення контракту.
6.2 Керiвництво кафедрою здiйснюеться на принципах единоначальностl та
колегiальностi.
6.3 Колегiальним органом управлiння кафедрою е засiдання кафедри, якi
проводятЬся не рiдше одногО разу на два тижнi пiд голоВуванням завiдуючого кафедри

,..

_,it;':

i
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(далi - завiдувач). На засiданнi кафедри розглядаються питання органiзацij' якiсного
навчального процесу, HayKoBoi' дiяльностi та iншi. Правом вирiшального голосу на
засiданнi кафедри володiють педагогiчнi l HayKoBl працiвники, включаючи аспiрантlв
l

докторантiв.
6.4 Завiдувач керуо дiяльнiстю кафедри

i несе

персональну вiдповiдальнtсть за
якiснi результати ii' роботи, основною метою якоl е заловолення вимог замовникiв на
надання якiсних ocBiTHix послуг, виконання бюджетних та госпдоговiрних робiт
6.5 Завiдувач самостiйно встаl]оtsлюс обсяги навчально'l, методичноl. HayKoBoi,
виховноi та iнших видiв робiт для кожного спiвробiтника кафедри, в межах cBot'x
повноважень дае розпорядження, обов'язковi для виконання BciMa спiвробiтниками
кафедри. Розробляе та подас на затвердження чинним порядком посадовi rнструкцii та
iнструкцii з охорони прачi для працiвникtв кафедри
6.6 Завiдувач зобов' язаний,.

- дотримуватися в освiтнiй та науковiй (творчiй) дiяльностr

академlчноi
доброчесностi та забезпечувати ii' дотриплання спiвробiтниками кафедри та здобувачами
виtдоl освiти;
приймати участь в роботi ycix колегiальних органiв управлiння унiверситетом
i вирiшуються питання, пов'язанi з дiяльнiстю кафедри;
обговорюються
де

представляти на затвердження чинним порядком, встановленим

в

унiверситетi, робочi програми навчальних дисциплiн:
затверджувати завдання на Kypcoвi та роздiли дипломних робiт;
затверджувати екзаменацiйiii бiлети, питання до залiку,
складати проект ш,l-атного розкладу науl{ово-педагогiчних працiвникiв
кафедри на кожен навчальний piK, доводити його до вiдома спiвробiтникiв, погоджувати з
деканом факультету та подавати на затвердження керiвництву унiверситетом чинним
порядком;
розподiляти педагогiчне наванта}i(ення i функцiональнt обов язки мiж
спiвробiтниками кафедри та контролювати своечасне i якiсне i'x виконання;
конl ролюватtl Bci форпли учбових занять i наукових дослiджень. якi
проводяться викладачами та спiвробiтникаrми кафедри;
затверджувати i контролювати виконання iндивiдуальних планiв науковопедагогiчних працiвникiв кафедри в обсязi навантаження, встановленого чинним
законодавством;
вiдбирати кандидатiв на BaKaHTHi посади по кафедрi i представляти t'x чинним
порядком для призначення на посаду, вносити ректору пропозицii щодо подяки,
присвоення чергових або почесних звань найбiльш фаховим працiвникам, а також
притягнення до вiдповiдальностl в разi неякiсного виконання спiвробiтниками кафедри
обов'язкiв, покладених на них трудовою угодою,
вимагати вiд структурних пiдроздiлrв унiверситету створення якiсних умов для
органiзацil' навчального процесу з питань проектування дорiг l проведення науl(ових
дослiдх<ень;

вносити пропозицii' декану доро)кньо=будiвельного факультету

по

вдосконаленню навчального процесу. органiзацii наукових дослiджень, пiдготовки кадрiв
та iнших напрямкiв роботи кафедри,
вимагати вiд Bcix спiвробiтникiв кафедри виконання Правил внутрiшнього
розпорядку, трудовоi' дисциплiни, посадових обов'язкtв, рацiонального використання Bcix
pecypciB, що забезпечують дiяльнiсть кафедри;
створювати безпечнi yMoBt4 працi для спiвробiтникiв кафедри, студентiв,
аспiрантiв, докторантiв в порядку, встановленому чинним законодавством та наказами

I'IilлоilсенllrI llpo стрчктурнlrli пiдроздiл
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доводити до вiдома спiвробiтникiв. студентiв, аспiрантiв, докторантiв кафедри

з охорони працi,

вимоги

пожежнiй безпецi, промисловiй caHiтapi'l, встановленi

в

унiверситетi, та контролювати l'х безумовне виконання,
6.7 Завiдувач дае розпорядження з ycix питань органiзацii'дiяльностi кафедрi, якi е
обов'язковими до виконання всitiла'll'спiвробiтниками аспiрантами, докторантами та
студентами.
6.8 Права членiв трудового колективу кафедри регулюються дiючим трудовим
законодавством, Статутом унiверситету, колективним догоtsором. укладеним мiж
трудовим колективом унiверситету та керiвництвом, посадовими iнструкцiями.
Вrдповiдальнiсть колективу кафедри за якiсть ocBiTHix пос.цуг втiлюеться через
вiдповrдальнiсть його працiвниr<iв та студентiв При цьоNлу вiдповiлальнiсть кожного
працiвника строго iндtлвiдуальна в залежностi вiд покладених hа HboIo обов язкiв
посадовими tнстру,кцiями та розпорядженнями завiдувача.
7

З

взАемостосунки кАФЕдри з lнLUими пlдроздlлАми унlвЕрситЕту

питань органiзацil' навчального процесу кафедра пiдпорядкована заступнику
ректора з науково-педагогiчноi роботи. декану факультету, начальнику навчальноi
частини, При проведеннi мiжнародноl та науково-дослiдницькоl дlяльностt спiвпрацюс з
заступником ректора з Hayкoвoi роботи начальникоt\л науково-дослiдноi частини Працюе

у TicHoMy зв'язку з iншигrли пiдроздiлами, вiддiлами та службами унiверситету.

8 вlдповlдАльнlсть
8.1 Завiдувач несе персональну вiдповiдальнiсть за неякiсне та несвоечасF{е
вt4конання завдань, псставлених перед колективом кафедри, за стан трудовоi дисциплiни,
недостовiрнiсть облiку та звiтностt.
8.2 Вiдповiдальнiсть спiвробiтникiв кафедри за неякiсне та несвосчасне виконанням
покладених на них обов'язкiв встановлюеться затвердженими посадовими iнструкцiями та
функцiональниl\4и обов'язками науково-педагогiчних працiвникiв, встановленими чинним
законодавством
9

ФlнАнсовА тА мАтЕрlАльнА БАзА lоц

9.1

Витрати на утримання кафедри здiйснюс ХНА!У за рахунок бюджетного та
спецiального фонду в порядку, встановленому ректором ХНАДУ, BHecKiB юридичних та
фiзr.лчних осiб, iнших джерел, встановлених дiючим законодавством_
Кошти, отриманi вiд виконання науково-дослiдних робiт кафедрою, враховуються
окремим облiком i використовуються за прямим призначенням в порядку, встановленому
в

XHAflY

9.2

[\4атерiально-технiчн

а

база кафедри створюеться на

ocHoBi

наданих ХНАДУ навчальних примiщень, обладнання та устаткування, житлових мiсць в
гуртожитках. На правах структурного пiдроздiлу кафедра користуеться yciMa видами
коtйунальних послуг.

9.З ffля

органiзацii ocBiTHbol' та HayKoBoi роботи на кафедрi, спiвробiтники lj'
можуть бути вiдрядженi в cTopoнHi органiзацii i заклади у встановленому законодавством

Украiни порядl{у
9 4 Кафедра веде та вiдповlдае за yci види загально

-

встановленоl звiтностi

пiдроздiлу, включаючи iнвентаризацiю облiк та списання lvатерiальних
цiнностеlл.

9.5 Кафедра виконус науково-дослiднi роботи за угодами (договорами),
укладеними з замовниками. BapTicTb послуг встановлюеться шляхом

IIолоlкення rt
KTYpll}lI,1
Кафелра проектy ванt*я дорiг.
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3аТВеРджеНня планоВих та фактичних кощторисiв, розроблених науково-дослiдною
чаýтино}о хНМУ.
9.6 На спiвробiтникiв кафедри поширюються дiТ умов колективного договору,
правил внутрiшнього трудовоrо розпорядку, соцiальних пiльг, що надаються
спiвробiтникам ХНАДУ.

3аступник ректора з НПР
,Щека н

дорсжньо-будiвельного фа культету

3авiдувач кафедри проектування дорiг.
rеодезif iземлеустрою
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