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положtЕння
про кафедру бiохivlii, мiкрОбiОЛОГii Та

фiзiологii харчування

1. зАгАльш положЕннrI

1.t. Кафедра бiохiмii, мiкробiологii та фiзiологii харчування е навчаJIьно_

науковиМ.rрупrуР"им пiдРоrдiпо* оFIдхТ та входить до структури факультеry

технологii вина Ъu 
"u"обiоr.*пологiй, 

що здiйснюе освiтню, методичну та

науково-дослiдну дiяльнiсть, позанавч€tльну i виховну роботу зi студентами в

галузi знань , й"rоо пiдготовки, перепiдiотовки та пiдвищення квалiфiкачii

фахiвцiв та 
"uупо"о-педагогiчних 

кадрiв (у т.ч. вищоi квапiфiкаuii через

' Ьоi.п-елъство), на ocHoBi едностi навчалъноТ, науковоi тааспlрантурУ л(Д "",^,"j_ _1;::_л_*, ,,л,,,,л-л-,rоriо.лгiтrтrих
виховноi роботи, а також пlдготовку та перепiдготовку науково-педагогiчних

кадрiВ та профОрiентачiйну робоry серед молодi,

|.2.Кu6.лрu була заснована у 1935 Роцi, 
'нюватися при if

1.3.НазвакафедринаДаеТЬсяПрисТВореНнllМожезМ1,
реорганiзацii та в iнших ВипаДках на пiДставi наказУ ондхТ' 

_

1.4. Головною задачею кафелри с пiдготовка висококвалiфiкованих кадрlв,

що володiютъ глибокими теоретичними i .прикладними 
знаннями, високим

piBHeM професiоналiзмУ та *brrr.r."THocTi Ъа обраною спецiальнiстю або

"u.rp"*o, 
вiдповiдно до державних ocBiTHix стандартiв.

1.5. Кафедра мае статуС загаJIьнО-освiтньоi i вiдповiдас за пiдготовку

сryдентiв oa"ir""oro ступеню "Бакапавр",

iЖaIT;,\y
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1.6. Кафедра розробляе навч€tльну та робочу програми дисциплiн, якi
викладаються на кафедрi, вiдповiдно до вимог державного освiтнього
стандарту, створюс навчально-методичний комплекс доtсументiв та веде
викладання навч€lльних дисциплiн.

1.7. Кафедра У своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею Украiъи, Законами
Украiни "Про ocBiTy", "Про виЩу ocBiry" , "Про засади державноi мовноi
полiтикИ","ПрО охоронУ працi", "ПрО наукову i науково-технiчну дiялънiсть'',
"ПоложенняМ прО Вищi навч€tльНi заклади", "Положенням про органiзацiю
освiтнього процесу", "ПоложенняМ про методичну робоry в академii'',
навчальними планами i програмами, iндивiдуальним планом роботи, розкладом
занять i графiком навчального процесу, "правилами внутрiшнього розпорядку в
академiТ", Стаryтом Одеськоi нацiональноi академii харчових..*попо.iй-та цим
положенням.

2. OCHOBHI зАдАчI

Основними задачами кафедри е:
2.1. Реалiзацiя освiтнього процесу для очноi та заочноi форм навчання по

закрiплених за кафедрою дисциплiнам вiдповiдно до затверджених навчальних
планiв i програмам дисциплiн.

2.2. Створення умоВ для задоволеннlI потреб особистостi в
iнтелекryапьному, культурному i етичному розвитку в процесi ocBiTHbo-
HayKoBoi дiяльностi.

2.3. Органiзацiя та проведення фундаментальних, пошукових i прикладних
наукових дослiджень та iнших науково-технiчних, дослiдно-конструкторських
робiт за профiлем кафедри та робiт з проблем вищоi професiйноi освiти.

2.4. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii за основними
програмами професiйного навчання та додатковими освiтнiми програмами.

3. Функщi

КафеДРа ЗДiйснюс насryпнi функцii, згрупованi за видами дiяльностi:
3. 1 . освiтня та навч€tJIьно-методична дiяльнiсть
3.1.1. Проводить Bci види навчальних занять за BciMa формами навчання по

закрiплених за кафедрою дисциплiнах згiдно з навчальним планом, програмами
навч€tльНих дисциплiн, розкладом навчаJIьних занять та вимогами локальних
нормативних aKTiB.

з.1.2. Розробляе навч€tльнi плани за напрямами пiдготовки
(спецiальностями), календарнi навчальнi графiки, робочi програми з дисциплiн.

3.1.3. РозроблЯе навчалЬно-метоДичнi комплекси дисциплiн, закрiплених за
кафедрою, проводить ik узгодження та подае на затвердження в установленому
порядку.

з.|.4.Бере участь у заходах, що проводяться академiеЮ, з модернiзацii
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навч€lJIьного процесу та пiдвищення якостi навчання.
3.1.5. Органiзовуе та здiйснюе контроль за самостiйною роботою сryдентiв,

вкJIючаючи виконання ними iндивiдуальних завдань.
з.l.б. Забезпечуе пiдвищення якостi викладання шляхом удоскончLлення

наявних методик навчання, вивчае та впроваджуе HoBi методики i технологii
навчання.

З.I.7. Здiйснюе в установленому порядку поточний контроль успiшностi i
промiжноi атестацii сryдентiв.

3.1.8. Органiзовуе i здiйснюе пiдсумкову державну атестацiю випускникiв
по закрiплених за кафедрою напрямами пiдютовки (спецiальностями) за BciMa
формами навчання.

3.1.9. Здiйснюе пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii науково_
педаюгiчних кадрiв.

3.1.10. Встановлюс творчi зв'язки з кафедрами iнших вищих навчальних
ЗаклаДiв та з виробництвом, вивчае, узагальнюе i поширюс досвiд роботи
кращих викладачiв i промисловцiв.

3.2. Наукова дiяльнiсть
3.2.|. Бере rlacTb у науково-дослiднiй дiяльностi академii, проводить

HayKoBi дослiдження з науково-технiчних напрямкiв, з проблем вищоi
професiЙноi освiти в TicHoMy зв'язку iз завданнями пiдвищення якостi
пiдготовки сryдентiв.

З.2.2.Проводить науково-методичнi семiнари з обюворенням питань,
спрямованих на пiдвищення рiвня педаюгiчноi майстерностi професорсько-
Викладацькою складу, заслуховус звiти викладачiв про пiдвищення квалiфiкацii,
доповiдi аспiрантiв i докторантiв за матерiалами дисертацii та iнших.

З.2.3. Проводить експертну оцiнку закiнчених науково-дослiдних робiц дае
висновки та рекомендацii про опублiкування результатiв наукових розробок, iх
впровадження та використання в ocBiTHboMy процесi.

З.2.4. Надае рецензii про сryпiнь вiдповiдностi дисертацiйних робiт
Вимогам Вищоi атестацiЙноi KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, що
пред'являються до дисертацiй, складас висновок i гоryе витяг з протоколу
засiдання кафедри для надання в дисертацiйну раду.

З.2.5.Здiйснюе в установленому порядку спiвробiтництво з кафедрами
iнших вищих навч€tльних закJIадiв та пiдприемств, у тому числi закордонними, а
також з науково-дослiдними органiзацiями за профiлем кафедри.

3 .2.6. Органiзовуе науково-до слiдну робоry сryдентiв.

3.3. Виховна робота зi сryлентами
3.3.1. Бере участь у формуваннi та розвитку культурних i моральних

якостей сryдентiв та аспiрантiв.
3.3.2. Органiзовус та проводить позаучбову виховну роботу зi студентами

та аспiрантами.
3.З.З. Бере участь у профорiентацiйнiй роботi в школах, лiцеях, коледжах,

на пiдприемствах галузi.
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З.3.4. Розвивае спiвробiтництво з пiдприемствами, установами,
органiзацiями у пiдготовцi фахiвцiв за профiлем кафедри.

3.3.5. Сприяе працевлаштуванню випускникiв за профiлем кафедри та
аналiзуе iх використання в якостi фахiвцiв.

3.4. Органiзацiйна дiяльнiсть
3.4.L Органiзовуе дiяльнiсть вiдповiдно до навчальних планiв, графiка

навчаJIьною процесу i рiчного плану роботи.
3.4.2.Забезпечуе дiловодство та веде документацiю по функцiонуванню

кафедри.
З.4.3.Проводить заходи щодо забезпечення безпеки життя i здоров'я

студентiв i працiвникiв при проведеннi навчальних занять у закрiплених за

кафедрою примiщеннях.
3.4.4.Запрошуе до педагогiчноi дiяльностi провiдних вчених i фахiвцiв

наукових органiзацiй i пiдприемств.
3.4.5. Комплектуе i оснащуе закрiпленi за кафедрою примiщення

вiдповiдним матерiально-технiчним обладнанням, необхiдним для органiзацii
навч€Lльно-дослiдного процесу .

3.4.6.Оформляе iнформацiйнi стенди та стенди методичного супроводу
навчальною процесу в лабораторiях i комп'ютерних кJIасах

4. структурА кАФЕдри

4.1. Структура кафедри формуеться за характером дiяльностi кафедри i
включас в себе навч€tльнi та HayKoBi лабораторii, комп'ютерний клас,
методичний кабiнец а також кабiнети для викладачiв. Кафелра може мати фiлii,
навчаJIьно-науковi центри, лабораторii, розташованi на пiдприемствах, в

органiзацiях i установах.
4.2. Штатний розклад кафедри формусться з€Lлежно вiд профiлю кафелри i

встановлюеться на кожен навчаJIьний piK вiдповiдно до затверджених ректором
нормам навчального навантаження. Штатний розклад узгоджуеться в

установленому порядку, з€uтверджусться ректором i доводиться до вiдома
працiвникiв кафедри.

5. кЕрIвFIиIIтво

5.1. Керiвництво кафедрою здiйснюе завiдувач кафедри, який не може
перебувати на посадi бiльш як два строки.

5.2. Завiдувач кафедри повинен мати науковий сryпiнь таlабо вчене
(почесне) звання вiдповiдно до профiлю кафедри. Завiдувач кафедри обираеться
за конкурсом таемним голосуванням Вченою радою академii строком на 5 poKiB
з урa>ryванням пропозицiй трудового колективу кафедри. Ректор укладае з

завiдувачем кафедри контракт.



5.3. Завiдувач кафедри забезпечуе органiзацiю освiтнього процесУ,

виконання навчальних планiв i програм навч€tльних дисциплiн, зДiйснЮе

контроль за якiстю викладання навчаJIьних дисциплiн, навч€uIьно-методиЧнОЮ

та науковою дiяльнiстю викладачiв.
5.4. Засiдання кафедри проводиться пiд керiвництвом завiдувача кафедри.

В засiданнi беруть участь з правом вирiшальною голосу науково-педагогiЧНi

працiвники, включаючи сумiсникiв. На засiданнi кафедри роЗГJIяДаЮТЬСЯ
ocHoBHi питання дiяльностi та розвитку кафедри. Навчально-допомiЖНИЙ

персон€ш та iншi працiвники кафедри беруть участь у засiданнi кафедри з

правом голосу при розгJIядi окремих питань, що стосуються iх дiяльностi.
засiдання кафедри проводиться один р€в на мiсяць згiдно з рiчним планом

роботи. Позачерговi засiдання можуть проводитися в Mipy необхiдностi.
Засiдання кафедри е правоможним, якщо на ньому присутнi бiЛЬШе

половини працiвникiв кафедри з правом вирiшального голосу.

На кожному засiданнi кафедри ведеться протокол, який пiдписУетЬСЯ

завiдувачем кафедри i секретарем засiдання кафедри. Протоколи зберiгаються
на кафедрi.

6 . СПIВРОБIТНИКИ КЛФЕДРИ

6.1. До працiвникiв кафедри вiдноситься науково-педагогiчниЙ, iнженерно-
технiчний, навчально-допомiжний та iнший персонал.

б.2. Трудовi вiдносини з працiвниками кафедри базуються на доювiрнiЙ
ocHoBi.

б.3. .Що науково_педагогiчних працiвникiв кафедри вiдносяться професорИ,

доценти, старшi викJIадачi, викладачi, асистенти.

,Що науково_педагогiчноi дiяльностi на кафедрi допускаються осОбИ, ЯКi

маютЬ науковиЙ сryпiнЬ або вчеНе звання, а також особи, якi мають сryпiнь
магiстра. Освiтнiй ценз зzвначених осiб пiдтверджуеться докуМенТаМИ

державною зразка про вiдповiдний piBeHb освiти i або квалiфiкачii.
6.4. Укладенню трудового договору на замiщення посади НаУКОВО-

педаюгiчного працiвника в академii, а також переведенню на посаду науково-

педагогiчного працiвника передуе обрання за конкурсом на замiЩеННЯ

вiдповiдноi посади.
6.5. Щля науково-педагогiчних працiвникiв встановлюються окороЧена

тривалiсть робочого часу - не бiльше 36 годин на тиждень i подовжена щорiчна
оплачувана вiдпустка трив€tпiстю 56 календарних днiв.

6.6.Права та обов'язки науково-педагогiчного, iнженерно-технiчнОгО,
навчшIьно_допомiжного та iншого персон€tлу кафедри визначаються трУДОВИМ

законодавством, законодавством про ocBiry трудовими договораМи, посаДОВИМИ

iнструкцiями та iншими локальними нормативними актами.
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7. мАйIно I зАсоБи

7.|. ФiНансове забезпечення кафедри здiйснюеться за ракунок коштiв
державного бюджету та iнших не заборонених законодавством Украiни джерел.

7.2. Кафедра розмiщуеться на закрiплених нак€вом ректора площах
(КабiНеТИ, лабораторii, аудиторiТ тощо). Перерозподiл площ можливий при
лiквiдацii або реорганiзацii кафедри, при виявленнi примiщень, якi
викорисТовуються неефективно або при змiнi умов функцiювання кафедри.
Перерозподiл площ оформляеться нак€вом ректора.

7.3. Усе навчальне i наукове обладнання, прилади, матерiали, допомiжнi-засоби, придбанi або отриманi кафедрою з будь-яких джерел, знаходяться на
зберiганнi у матерiально вiдповiдальноi особи працiвника кафедри,
призначеного нак€вом ректора. Працiвники кафедри зобов'язанi
використовувати майно кафедри економно i вiдповiдно до його цiльового
призначення.

8. взАемовIдно счr*I тА зв,язки

8.1. З МеТОЮ органiзацii якiсною забезпечення освiтнього процесу BciMa
необхiдними матерiалами, дочлчIентами, технiчними засобами навчаншI
кафедра взаемодiе з навч€tЛьнимИ та iншими структурними пiдроздiлами
академii.

8.2. Встановлюс зв'язки з пiдприемствами галузi, установами та
органiзацiями з метою узаг€Lльнення та поширення науково-дослiдною i
педагогiчною досвiду.

8.3. Здiйснюс зв'язок з випускниками академii.
8.4. ВстановлюС i пiдтримуе мiжнародну спiвпрацю за профiлем кафедри iз

зарубiжнимИ вищимИ навчальнимИ закладами, науково-дослiдними
органiзацiями, пiдприемствами та установами.

9. КОНТРОЛЬ ЗЛ ДIЯЛЬНIСТЮ КЛФЕДРИ

9.1. Контроль за дiяльнiстю кафедри здiйснюе ректор, проректори, декан
фаКУЛЬТеry абО директор iнстиryry, навчально-методичний вiддiл, Вчена рада
академii та факультету.

9.2.завiдувач кафедри щорiчно звiryс про дiяльнiсть кафедри перед
ректором, проректором, деканом факультеry або директором iнстиryту.

10. припинЕння дяльностI кАФЕдри

10.1. Припинення дiяльностi кафедри здiйснюеться шляхом iT лiквiдацii або
реорганiзацii.
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10.2. Кафедра реорганiзуеться або лiквiдуеться нак€вом ректора на пiдставi
вiдповiдного рiшення Вченоi рали академii.

10.3. При реорганiзацii кафедри Bci документи, що утворилися в процесi
дiяльностi, передаються на зберiгання новому пiдроздiлу, а при лiквiдацii -
архlв академ1l.

10.4. При лiквiдацii кафедри все майно, закрiплене за кафедрою, пiдлягае
перерозподiлу мiж iншими структурними пiдроздiлами академii.

Зав.каф. БI\4 i ФХ, д.т.н., проф. Капрельянц

ПОГОДЖЕНО:
НаЧагlьник юридичного вiд ^'W В.л. МIихайлова
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