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1. Призначення та сфера використання 

1.1. Положення про філію кафедри на виробництві (далі – Положення) 

є складовою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що 

забезпечує реалізацію практико-орієнтований напряму у освітній діяльності 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»  

1.2.  Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 

вищу освіту», нормативних документів Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України, Статуту та Стратегії розвитку Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (далі – Університет, ПУЕТ), Положення про практико-орієнтований 

підхід в реалізації освітньої  компоненти (ДПСЯ ПД 9-7.5-252-05-22), системи 

управління якістю Університету, стандарту «Система управління якістю. 

Вимоги» (ISO 9001:2015).  

1.3. Метою Положення є опис процедур  творення філії, окреслення її 

основних напрямів діяльності та встановлення організації її функціонування. 

1.4. Положення є обов’язковим до виконання здобувачами вищої 

освіти та науково-педагогічним працівниками,  які задіяні в освітньому 

процесі.  

1.5. Уведення цього Положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження.  

1.6. Положення підлягає перегляду. У разі виникнення необхідності, 

пропозиції щодо внесення змін у зміст документа можуть вносити перший 

проректор, директори інститутів, завідувачі кафедр, керівники відповідних 

структурних підрозділів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням із 

реалізацією практико-орієнтованого підходу освітнього процесу в 

Університеті. Пропозиції щодо внесення змін, оформлення змін та перегляду 

готує директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти. 

Затверджує Положення і зміни до нього ректор після схвалення вченою радою 

Університету.  

 

2. Загальні положення 

2.1. Філія кафедри Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (Університет) на виробництві 

є обов’язковою формою співпраці закладу вищої освіти із професіоналами-

практиками, експертами галузі, представниками роботодавців (зовнішніми 

стейкхолдерами) для забезпечення якості освітніх послуг та якості вищої 

освіти на основі посилення практичної спрямованості освітнього процесу, 

проведення спільних наукових досліджень і впровадження результатів 

науково-дослідницької роботи у виробництво. 

2.2. У своїй діяльності філія кафедри керується законодавчими та 

нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів вищої 

освіти України, наказами та листами МОН України, Статутом та Колективним 
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договором Університету й іншими документами, що регламентують 

діяльність Університету. 

 

3. Створення філії 

3.1. Філія створюється наказом ректора на підставі рішення вченої ради 

Університету та укладеного двостороннього договору між Університетом та 

підприємством (організацією, установою) на термін, встановлений у договорі. 

3.2. Філія є структурним підрозділом кафедри, функціонуючим на 

виробництві. 

3.3. За філією закріпляється особа (керуюча філією), яка призначається 

ректором за поданням кафедри з числа провідних фахівців підприємства 

(організації, установи) на умовах штатного сумісництва або з числа науково-

педагогічних працівників кафедри.  

3.4. Загальне керівництво філією (філіями) і контроль за її (їх) 

діяльністю здійснює завідувач кафедри. 

3.5. Матеріально-технічна база філії кафедри повинна відповідати 

вимогам до реалізації практико-орієнтованого освітнього процесу та 

забезпечувати якість виконання науково-дослідних робіт. 

 

4. Основні напрями діяльності філії 

4.1. На базі філії кафедри здійснюються такі активності:  

- проводяться аудиторні заняття з освітніх компонентів (лекцій, 

практичних, лабораторних, семінарських), може здійснюватися поточний та 

підсумковий контролю за участі зовнішніх стейкхолдерів; 

- здійснюється керівництво навчальними, виробничими практиками, в 

тому числі переддипломною та їх захист; 

- здійснюється керівництво та захист курсових і дипломних робіт 

(проектів);  

- проводиться професійне стажування, підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників кафедри; 

- здійснюється залучення зовнішніх стейкхолдерів до розробки, 

оновлення, рецензування освітніх програм; 

- здійснюється залучення зовнішніх стейкхолдерів до розробки 

навчально-методичного забезпечення освітніх компонент та їх рецензування; 

- реалізуються наукові та науково-практичні дослідження із 

пріоритетних напрямків науки, актуальних проблем відповідної галузі та 

впровадження отриманих результатів у практичну діяльність зовнішніх 

стейкхолдерів та освітній процес; 

- забезпечується ознайомлення здобувачів вищої освіти (ЗдВО) із 

сучасними провідними технологіями, науково-технічними, екологічними, 

економічними досягненнями тощо; 

- забезпечується участь у наукових семінарах, конференціях, виставках, 

робота в наукових товариствах, публікації в науково-періодичних виданнях; 
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- досягається формування у ЗдВО навичок роботи у трудовому 

колективі; 

- реалізується можливість подальшого працевлаштування випускників 

освітньої програми; 

- поширюється профорієнтаційна робота серед зовнішніх стейкхолдерів 

і формується позитивний імідж Університету як відкритого сучасного 

партнера.  
 

5. Органзація роботи філії 

 

5.1. Усі види активностей філія кафедри здійснює у співпраці 

університету із зовнішніми стейкхолдерами згідно з укладеними договорами. 

5.2. Діяльність філії кафедри здійснюється на підставі плану роботи 

філії кафедри, що охоплює напрями й завдання. План роботи філії кафедри 

обговорюється і затверджується на засіданні кафедри.  

5.3. Звіт про роботу філії за навчальний рік розглядається на засіданні 

кафедри. 
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