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1.

Кафедра гідрогеології є навчально-науковим структурним під-

розділом факультету геології, географії, рекреації і туризму, що здійснює фахову підготовку студентів за спеціальністю 103 – Науки про Землю, освітньонауковою програмою «Гідрогеологія» та 3 напрямами підготовки магістрів:
охорона підземної гідросфери, нафтогазова гідрогеологія, інженерногеологічний захист територій.
2.

Кафедра виконує наступні функції:

 організовує та здійснює освітній процес, навчально-виховну, методичну, наукову роботу в межах, визначених факультетом (університетом);


розподіляє навчальну та інші види роботи між науково-педагогічними,
науковими, педагогічними працівниками;

 проводить наукові дослідження та здійснює інноваційну діяльність, визначає коло виконавців наукової тематики, що виконується на кафедрі;


проводить роботу щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних
та інших працівників;

 дає висновок при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників та при продовженні трудових відносин з ними;


щорічно оцінює виконання науково-педагогічними працівниками індивідуальних планів роботи;

 вносить ученій раді факультету подання про дострокове припинення
повноважень завідувача кафедри за порушення ним Статуту університету та умов контракту.
3.

Основні організаційні, кадрові, навчальні, методичні та наукові

питання діяльності кафедри розглядаються на засіданні її науковопедагогічного складу. Уразі необхідності для забезпечення розвитку нового
напряму навчальної, методичної та наукової діяльності при кафедрі можуть
створюватися секції. Ухвала про створення секції приймається на засіданні
кафедри.
Для підвищення якості освіти кафедра може мати філії у науко-

4.

вих і виробничих організаціях відповідно до законодавства.
5.

Керівництво діяльністю кафедри здійснює завідувач кафедри.

6.

Завідувач кафедри обирається за конкурсом вченою радою уні-

верситету таємним голосуванням на п’ять років відповідно до Положення
про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників університету. Завідувач не може перебувати на посаді більш як два строки. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт терміном на 5 років.
Завідувач кафедри:


забезпечує організацію освітнього процесу, наукових досліджень,

інноваційної діяльності;


визначає функціональні обов'язки працівників кафедри;



забезпечує підготовку програм навчальних дисциплін;



забезпечує виконання навчальних планів і програм навчальних

дисциплін;


контролює виконання учасниками освітнього процесу вимог за-

конодавства та інших нормативних актів, правил трудової дисципліни
та всі види роботи співробітників кафедри;


керує роботою зі складання індивідуальних планів роботи науко-

во-педагогічних

працівників,

визначає

завдання

науково-

педагогічним працівникам з навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи;


контролює виконання індивідуальних планів роботи науково-

педагогічних працівників;


організовує звітування науково-педагогічних працівників;



організовує щорічне оцінювання науково-педагогічних, наукових

та педагогічних працівників кафедри;


контролює процес підготовки аспірантів і докторантів кафедри;



подає керівництву факультету пропозиції щодо прийняття на ро-

боту, звільнення та переведення працівників, залучає при необхідності сумісників у межах установленого фонду заробітної плати і чисельності працівників, подає пропозиції щодо штатного розпису, морального і матеріального заохочення працівників кафедри, а також щодо заходів дисциплінарного впливу;


забезпечує

ведення

на

кафедрі

документації

з

науково-

методичного та організаційного забезпечення освітнього процесу;


сприяє оновленню та розвитку матеріально-технічної бази освіт-

нього процесу і наукових досліджень;


відповідає за розробку та виконання програми профорієнтації та

працевлаштування випускників кафедри;


відповідає за запобігання та виявлення академічного плагіату в

наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти;


сприяє забезпеченню безпечних умов навчання та праці;



щорічно звітує на засіданні кафедри її членам, які дають оцінку

його роботі;


щорічно до 1 жовтня письмово звітує ректору про результати

своєї
роботи на посаді завідувача кафедри за навчальний рік та виконання
умов контракту, розміщує свій звіт на веб-сайті кафедри (факультету).

Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за результати роботи кафедри.
Ректор достроково розриває контракт із завідувачем кафедри з

7.

підстав,визначених законодавством про працю, а також, за поданням ученої
ради факультету, за порушення завідувачем кафедри Статуту університету та
умов контракту.
Питання доцільності ліквідації і реорганізації кафедри розгляда-

8.

ють Вчена рада факультету та Вчена рада університету. За поданням ректора
відповідне рішення приймає Міністерство освіти і науки України.
Кафедра має право на прийняття самостійних рішень в межах по-

9.

вноважень, визначених чинним законодавством та Статутом університету.
10.

Фінансування діяльності кафедри здійснюється за рахунок держ-

бюджетних коштів, надання платних навчальних послуг, виконання наукових
і виробничих робіт на комерційній основі, державних і міжнародних грантів,
спонсорів тощо.
11.

Кафедра забезпечує громадянам України та громадянам інших

країн, особам без громадянства можливість здобуття вищої освіти на рівні
державних вимог відповідно до закону України «Про освіту». Навчання громадян зарубіжних країн здійснюється за міжурядовими угодами і контрактами з організаціями та приватними особами.
12.

Кафедра здійснює підготовку кадрів з відривом і без відриву від

виробництва. Підготовка і перепідготовка кадрів здійснюється за державним
замовленням та на договірній основі із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами.
13.

Відповідно до четвертого рівня акредитації, що має університет, а

також згідно ліцензованого обсягу замовлення кафедра:


на основі повної загальної середньої освіти готує фахівців з базо-

вою вищою освітою 103 – бакалавр наук про Землю;


на основі базової вищої освіти готує фахівців з повною вищою

освітою освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямами: охо-

рона підземної гідросфери, нафтогазова гідрогеологія, інженерногеологічний захист територій;


готує в установленому порядку аспірантів, докторантів та прово-

дить перепідготовку фахівців з повною вищою освітою.
14.

Кафедра здійснює підготовку студентів з акредитованих спеціалі-

зацій і сприяє працевлаштуванню випускників.
15.

До складу кафедри входить Навчальна лабораторія моделювання

гідрогеологічних процесів імені професора О.В. Гурова
16.

На кафедрі створена та функціонує спеціалізована вчена рада

К.64.051.26 за спеціальностями 04.00.06 – «гідрогеологія» та 04.00.17 – «геологія нафти і газу».
17.

Кафедра здійснює профорієнтаційну роботу серед учнівської мо-

лоді.
18.

Кафедра має власний сайт – http://hydrogeology.univer.kharkov.ua,

на якому висвітлюються вся наукова, освітня, організаційна робота.
19.

Кафедра організовує та проводить роботу з академічної мобіль-

ності студентів, аспірантів, викладачів та співробітників.
Положення підготовлено на основі Статуту Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна 2015 р., Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 2015 р., Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішньої якості) Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна 2015 р.

Завідувач кафедри

Удалов І.В.

