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Положення про філію кафедри Таврійського державного 

агротехнологічного університету на виробництві / Ломейко О.П.,  

Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Карман С.В., Іванова І.Є., Вершков О.О.,  

Якунічев Ю.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.-7с. 

 

Положення про філію кафедри Таврійського державного 

агротехнологічного університету на виробництві розроблено  відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», Концепції інноваційного розвитку та плану 

розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки та на виконання рішення вченої ради 

університету (протокол № 7 від 27 грудня 2016 р.) 

Метою зазначеного Положення є визначення основних засад створення 

філій кафедр університету на виробництві та регламентує перелік нормативних 

документів для діяльності філії в освітньому процесі. 

 

Авторський колектив: 

ЛОМЕЙКО О.П. – проректор з НПР, к.т.н., доцент 
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ІВАНОВА І.Є. - декан факультету АТЕ, к.с.г.н., доцент 

КАРМАН С.В. – декан факультету ЕБ, к.е.н., доцент 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ректора університету  

№ 210-ОД 

від 27 грудня 2016 року 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Філія кафедри на виробництві є важливою формою співпраці вищої 

школи з різними галузями народного господарства і створюється з метою 

поліпшення якості підготовки кваліфікованих фахівців, посилення практичної 

спрямованості навчального процесу, проведення спільних наукових досліджень 

і впровадження результатів НДР у виробництво. 

1.2. У своїй діяльності філія кафедри керується Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Статутом Таврійського державного 

агротехнологічного університету (далі - Університет), Статутом підприємства, 

господарства, організації, установи (далі – Організації), рішеннями вченої ради 

університету та іншими документами, згідно з чинним законодавством. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

2.1. Філія є структурним підрозділом кафедри, функціонуючим на 

виробництві. 

2.2. У складі філії має бути не менше двох співробітників, у тому числі: 

- завідувач філією; 

- викладач; 

- науковий співробітник; 

- співробітник Організації. 

Обов'язки співробітників. 

Завідувач філією: 

- бере участь разом із завідувачем кафедрою в підготовці плану роботи 

філії та погодження його з керівництвом підприємства; 

- бере участь у підборі кадрів для філії та розподілі навчального 

навантаження; 
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- організовує роботу філії на виробництві; 

- виконує індивідуальну планову навчально-методичну, виховну та 

наукову роботу; 

- звітує за виконану роботу на засіданні кафедри. 

Викладач: 

- виконує індивідуальну планову навчально-методичну та виховну 

роботу; 

- за погодженням з кафедрою виконує планову наукову роботу і здійснює 

впровадження результатів НДР у виробництво. 

Науковий співробітник: 

- виконує планову наукову роботу; 

- бере участь у роботі по впровадженню результатів НДР у виробництво. 

Співробітник Організації: 

- бере участь у освітньому процесі; 

- бере участь у роботі по впровадженню результатів НДР у виробництво. 

 

3 ФОРМУВАННЯ ФІЛІЇ  

3.1. Філія створюється на підставі затвердженого двостороннього 

договору між Університетом та Організацією на строк, не менш ніж 1 рік. 

3.2. Штати філії формуються кафедрою та погоджуються з Організацією  

у відповідності з навчальним навантаженням та обсягом виконуваних робіт. 

3.3. Філією керує завідувач з числа провідних фахівців Організації на 

умовах штатного сумісництва(почасового навантаження) або з числа штатних 

співробітників кафедри. До складу філії на тих же умовах можуть входити 

викладачі і наукові співробітники кафедри, а також кваліфіковані співробітники 

Організації.  

3.4. Загальне керівництво філією і періодичний контроль за його 

діяльністю здійснює завідувач кафедрою. 

3.5. Матеріально-технічна база філії кафедри використовується для 

забезпечення освітнього процесу та виконання науково-дослідних робіт, 
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створюється і вдосконалюється Організацією спільно з Університетом 

відповідно до укладеного договору (додаток 1). 

 

4 ПЛАНОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ  

4.1. Філія проводить навчально-методичну роботу з дисциплін кафедри та 

науково-дослідну роботу в галузі виробничої діяльності Організації. 

4.2. Навчальна робота: 

- проведення лабораторно-практичних занять та перевірка знань студентів 

з окремих розділів; 

- керівництво навчальною і виробничою практикою; 

- керівництво та захист курсових і дипломних проектів (робіт); 

- залучення провідних спеціалістів Організації для читання лекцій 

студентам старших курсів зі спеціальних дисциплін та дисциплін спеціалізацій; 

- проведення стажування студентів, викладачів кафедри в Організації. 

4.3. Методична робота: 

- участь у підготовці  програм з навчальних дисциплін; 

- розробка методичних вказівок до лабораторно-практичних занять у 

виробничих умовах; 

- надання організаційної та методичної допомоги студентам; 

- участь у навчально-методичних конференціях Університету. 

4.4. Наукова робота: 

- проведення науково-дослідної роботи із залученням студентів; 

- впровадження результатів наукових розробок кафедри; 

- участь у науково-практичних конференціях; 

- пропаганда наукових знань серед співробітників Організації; 

- керівництво науковою роботою здобувачів з числа співробітників 

Організації. 

 

4.5. Виховна робота: 
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- організація заходів щодо адаптації студентів до конкретних виробничих 

умов; 

- формування у студентів навичок організаторської і виховної роботи в 

трудовому колективі; 

- профорієнтаційна робота серед молоді підприємства і відбір кандидатур 

на  навчання в Університеті. 

4.6. Всі рішення філії з організації навчально-методичної, виховної та 

науково-дослідної роботи узгоджуються з проректором з НПР, деканом, 

керівником навчального відділу, директорами науково-дослідних інститутів 

університету і затверджуються завідувачем кафедри. 

 

5 РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ 

5.1. Положення про філію кафедри ТДАТУ на виробництві. 

5.2. Договір про організацію створення філії кафедри на виробництві. 

5.3. План роботи, який складається з розділів: навчальна, методична, 

виховна, науково-дослідна робота. 

5.4. Штатний розклад та посадові інструкції співробітників філії. 

5.5. Програми з навчальних дисциплін та практик, які проводяться у філії. 

5.6. Розклад аудиторних занять у філії кафедри. 

5.7. Журнали інструктажів та обліку відвідуваності занять студентами. 

5.8. Річні звіти про роботу. 
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Додаток 1  

до Положення  

 

ДОГОВІР №___________ 

про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом та  

_____________________________ 
                                                                     (назва підприємства, господарства, організації, установи)

 

місто Мелітополь                                       “______” _________________20___ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Таврійський державний агротехнологічний 

університет, у подальшому ТДАТУ, в особі ректора університету КЮРЧЕВА В.М., який 

діє на підставі Статуту, і з другої сторони, _______________________________________, у
 

                                                                                                                             (назва підприємства, господарства, організації, установи) 

подальшому Організація, в особі _______________________________________________, 
                                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)

 

який діє на підставі____________________________________________________________ 
                                                                                              (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду про співпрацю. 

1. Предмет договору 

1.1 Сторони встановлюють між собою двосторонні відносини співробітництва в сфері 

освіти з метою вирішення питань підготовки спеціалістів зі спеціальності  

___________    ___________________ , а також наукової і виробничої  діяльності.
 

(код спеціальності)                 (назва спеціальності)
   

1.2  Сторони вважають, що ______________________________________________________
 

                                                                                
(назва підприємства, господарства, організації, установи)

 

є філією кафедри____________________________  ТДАТУ на виробництві.
 

                                                                                       (назва кафедри) 

2. Напрямки співпраці 

Сторони визначають основним напрямком співпраці наступне: 

2.1 Ведення сумісної навчальної, наукової, науково-практичної і виробнично-комерційної 

діяльності з метою удосконалення навчального процесу, розширення діапазону наукових 

досліджень, впровадження у виробництво нових технологій, машин і обладнання. 

2.2 Підвищення кваліфікації як викладачів кафедри, так співробітників Організації.  

3. Зобов’язання сторін 

3.1  ТДАТУ, кафедра  _______________________________________бере на себе 

зобов’язання:
                                                                          (назва кафедри) 

3.1.1 Надавати інформацію і навчати фахівців Організації новим технологіям і видам 

техніки. 

3.1.2  Залучати провідних фахівців Організації  для проведення лабораторних, 

практичних занять, навчальних і виробничих практик. 

3.1.3 Приймати участь в оформленні навчальної аудиторії Організації наглядними 

посібниками. 

3.1.4  При проведенні занять в навчальній аудиторії  Організації  використовувати 

сучасні технології навчання. 

3.1.5 Надавати інформацію про перспективні наукові розробки з напрямків діяльності 

Організації. 

3.1.6  Надавати Організації технічну допомогу в реалізації її виробничо-господарської та 

комерційної діяльності шляхом інформаційного супроводу конкретних проектів. 

3.1.7   Погоджувати та визначатися з кандидатурою на посаду завідувача філії кафедри. 

3.2 Організація бере на себе зобов’язання: 

3.2.1  Залучати своїх провідних фахівців у навчальний процес і науково-дослідну роботу 

кафедри. 
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3.2.2  Сприяти організації і проведенню лабораторних, практичних занять, навчальних і 

виробничих практик, стажуванню студентів і викладачів шляхом надання навчальної 

аудиторії, доступу до технічної бібліотеки, виробничих потужностей та відповідного 

обладнання. 

3.2.3  Проводити спільне навчання викладачів кафедри і фахівців Організації новим і 

перспективним видам техніки та сучасним технологіям. 

3.2.4  Сприяти залученню інвестицій і кредитів на реалізацію спільних проектів, що 

представляють інтерес для обох сторін.  

3.2.5  Пропанувати та погоджувати кандидатуру на посаду завідувача філії кафедри.    

4. Фінансування спільної діяльності і взаєморозрахунки договірних сторін 

4.1 Фінансування спільних проектів, а також взаєморозрахунки між договірними 

сторонами за надані послуги здійснюється у разі виникнення необхідності окремим 

додатковим договором (угодою) і є його невід’ємною частиною. 

4.2 Передача матеріальних цінностей за виконані послуги фіксується актами приймання-

передачі. 

5.  Відповідальність сторін 

5.1 Відповідальність сторін визначається законодавством України. 

5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним 

договором, якщо результатом цього з’явилося заподіяння шкоди протилежній стороні, 

винна у цьому сторона зобов’язана відшкодувати збиток.   

5.3 Договірні сторони зобов’язуються дотримувати конфіденційності в питаннях 

виконуваних робіт, величин витрат, очікуваних і одержаних результатів.  

5.4 Питання про використання (у тому числі й передачі) результатів конкретних робіт, що 

виконуються за даним договором, вирішується за узгодженням сторін, а результати 

наукових досліджень не можуть бути розголошені протягом 5 (п’яті) років навіть за умови 

розірвання договору. 

6.  Відповідальні особи 

Відповідальними особами за виконання даного договору є: 

6.1 Від ТДАТУ – завідувач кафедри  _______________________________ П.І.Б
 

                                                                                                                                              (назва кафедри) 

6.2 Від Організації -         _______________________________________ П.І.Б
 

                                                                                                                                              (посада) 

7.  Інші положення 

7.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання, діє протягом 5 (п’яті) років, 

потім при необхідності уточнюється й за узгодженням сторін подовжується або 

анулюється. 

7.2 Будь-яки доповнення, додатки або зміни до даного договору оформлюються у 

письмовому вигляді, підписуються обома сторонами в 2 (двох) екземплярах і є його 

невід’ємними частинами. 

7.3 Виконання окремих робіт і послуг (технологічних процесів) у виробництві 

оформлюються додатковою угодою.                 

Юридичні адреси сторін 

Таврійський державний агротехнологічний університет : 

72310 Запорізька область, м. Мелітополь, проспект  Богдана Хмельницького, 18. 

телефон кафедри, електронна адреса, банк р./р…. 

_____________________________________________ 
                         (назва підприємства, господарства, організації, установи) 

Підписи та печатки: 

Ректор університету, 

д.т.н.,професор ________В.М. КЮРЧЕВ 

“_____” _____________ 20___ року 

Керівник підприємства 

(організації,установи): __________________ 
    (підпис)   (ініціали та прізвище) 

“_____” _____________ 20___ року 

М.П.        М.П.  
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