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- методичнi вказiвки до виконання iндивiдуалъних завдань.
курсових та дипломних робiт (проектiв), матерiали поточного контроmо 
та 1н.; 

- матерiали поточного i ттiдсумковоrо контроmо (аисъмовi
iндивiдуалънi завдання, звiти про виконання лабораторнйх робiт, 
контрольвi роботи, екзаменацiйн.i пись�10вi роботи, курсовi роботи 
(проекти)); 

- методичнi рекомендацi'i для проведення атестаuiУ бакалаврiв, маriстрiв за
вiдrювi;щими сnецiалъностями ( спецiалiзацiями). 

5.8.3. Облiково-звiтна документацiя 
- протокол и засiдання кафедри та документи до аих;
- науково-дослiдна робота:

- звiт про НДР кафедри;
- звiт про роботу паукового товариства курсантjв та студентiв;
- звiт про участь спiвробiтникiв кафедри у науково-технiчних

конференцiях, нарадах, сеwнарах; 
- список наукових праць спiвробiтникiв кафедри за рiк ;

.' 

- документи щодо проведення вауково-дослiдних робiт;
- iндивiдуальнi звiти про виконання навчального навантаження (за семестр 

та за рiк); 
- звiт про виконання навqальпо1 роботи кафедри (за семестр та за рiк).

6. КЕРIВНИЦТВО КАФЕДРИ
6.1. До складу кафедри зriдно iз штатним розписом входять: начальник 

.:афедри, заступнЮ< начальника кафедри_, професори, доценти, старшi викладачi, 

вЕ.клада-щ та навчально-допомiжний персонал. 

6.2. Керiвництво кафедрою здiйснюс пачЗJ1ьник кафедри, який мае науковий 

ступiнъ доктора (кандидата) наук та/або вчене звання nрофесора (доцента) та стаж 

з:1!ково-педаrогiч:ноУ роботи не менте двох рокiв. 

6.3. Начальник кафедри пiдnорядковуеться начальнику навчально

i:i��-ковоrо iнституrу цивiльного захисту. На час вiдnустки, вjдрядження або 

�вороби наqальник кафедри тимчасово делеrуе своi' повноваження одному 1 

найбiлъш досвiдчених науково-педагогiчних праuiвникiв кафедри (за наявностi 

-заступнику начальника кафедри).

6.4. Начальник кафедри призначаеться на посаду та звiлъняеться з посади 
т-казом ректора за погодженням з уnовноваженим централъним органом 
в;J.конавчо"i влади з питань цивiлъного захисту Украi'ни. 

6.5. Начальник кафедри в межах наданих йому повноваженъ: 

- забезпечуе дотримання та орrанiзовуf виконання на кафедрi вимо1·
чnнного законодавства, наказiв Мнiстерства освiти i науки Украiни, наказiв 
rпецjа.'lьно уповноваженоrо цен-rралъноrо органу виконавчоi' влади з ттитань 
шшiпьноrо захисту Украiни та iнших нормативних аJ\."тiв, Статуту Унiверситсту, 
п:"'l�внл внутрiшнього розпорядку, наказiв та розпорядженъ кер1вництва 
ун.верситету та iнституту i вимоr цьоrо Положения� 
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