
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Філія кафедри загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (надалі – філія кафедри) на виробництві (Тернопільська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного 

Тернопільської міської ради Тернопільської області) є важливою формою 

співпраці вищої школи із закладами загальної середньої освіти і створюється з 

метою поліпшення якості професійної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти до педагогічної 

та науково-педагогічної діяльності; розвитку професійної самосвідомості, 

культури спілкування, формування теоретичного, практичного та особистісно-

мотиваційного компонентів їхньої професійної компетентності. 

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

освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», Статутом Тернопільської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного, Статутом Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами, 

розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради університету та іншими 

нормативними документами. 

 

2. ФОРМУВАННЯ ФІЛІЇ 

 

2.1. Філія кафедри створюється на підставі рішення Вченої ради 

університету та затвердженої двосторонньої угоди між ТНПУ імені Володимира 

Гнатюка та Тернопільською загальноосвітньою школою I-III ступенів № 26 імені 

Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області (надалі - 

ТЗОШ № 26) на термін, встановлений в угоді та вводиться в дію наказом 

ректора університету. 

2.2. Філія є структурним підрозділом кафедри загальної біології та 

методики навчання природничих дисциплін, функціонуючим на виробництві. 

2.3. Штат філії формується кафедрою у відповідності з навчальним 

навантаженням та обсягом робіт, обумовлених освітньою, науково- дослідною і 

практичною діяльністю філії кафедри. 

2.4. Філією кафедри керує особа з числа провідних фахівців ТЗОШ № 26 

на умовах сумісництва (у тому числі) або з числа співробітників кафедри 

загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. До складу 

філії входять науково-педагогічні працівники кафедри, а також кваліфіковані 

співробітники ТЗОШ № 26. 



2.5. Загальне керівництво філією і періодичний контроль за її діяльністю 

здійснює завідувач кафедрою. 

2.6. Матеріально-технічна база філії кафедри, необхідна для 

забезпечення педагогічної та науково-педагогічної діяльності, створюється і 

вдосконалюється ТЗОШ № 26 спільно з університетом. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ 

 

3.1. Філія проводить навчальну, виховну, методичну та науково- 

педагогічну діяльність у закладі, на базі якого створена філія. 

3.2. Навчальна робота:  

- проведення аудиторних занять з дисциплін професійної та практичної 

підготовки (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), проведення 

поточного та підсумкового контролю за участі провідних спеціалістів закладу; 

- керівництво навчальною та виробничою педагогічними практиками; 

- керівництво та захист курсових  робіт; 

- розробка і реалізація навчальних проєктів  

3.3. Методична робота:  

- залучення провідних фахівців закладу загальної середньої освіти до 

розробки та оновлення освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями: 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія); 

- залучення провідних фахівців ТЗОШ № 26 до участі у розробці 

методичного забезпечення навчальних дисциплін ОПП: розробці та 

удосконаленні робочих програм дисциплін; долучення до написання підручників, 

посібників, текстів лекцій; участь у створенні методичних матеріалів для 

проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у виробничих 

умовах, навчальних і виробничих педагогічних практик; розробка інтерактивних, 

діалогічних методів навчання, завдань для поточного та підсумкового контролю, 

оцінки сформованих компетентностей здобувачів вищої освіти; 

- участь провідних фахівців закладу освіти у науково-практичних 

конференціях, методичних семінарах, тренінгах, засіданнях кафедри, науково-

методичної комісії факультету, програмних рад. 

3.4. Наукова робота:  

- проведення наукових досліджень з  актуальних проблем педагогічної 

науки; 

- експериментальне апробування матеріалів науково-педагогічних 

досліджень,  рецензування наукових праць та результатів досліджень науково-

педагогічних працівників кафедри; 



- участь провідних фахівців закладу середньої освіти у наукових 

конференціях та семінарах, у роботі науково-методичної комісії факультету; 

-   спільні публікації вчителів та викладачів у науково-періодичних 

виданнях. 

3.5. Виховна робота:  

- організація заходів щодо адаптації здобувачів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за 

спеціальностями: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.06 

Середня освіта (Хімія) до конкретних виробничих умов; 

-  формування у здобувачів вищої освіти навичок роботи в трудовому 

колективі; 

 - пошук, виховання та розвиток обдарованої молоді, забезпечення її 

соціально-педагогічної підтримки; 

- участь у фестивалях, Днях факультетів, тижнях кафедр, виставках, 

конкурсах, спортивних змаганнях тощо; 

- профорієнтаційна робота серед учнів та працівників ТЗОШ № 26, 

рекомендація їхніх кандидатур на навчання, підвищення кваліфікації в 

університеті.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІЛІЇ КАФЕДРИ 

 

4.1. Усі напрямки діяльності філія кафедри здійснює згідно укладених 

угод про співпрацю університету з ТЗОШ № 26 .  

4.2. Діяльність філії кафедри здійснюється на підставі її плану роботи, що 

охоплює напрямки й завдання, зазначені в розділі 3 цього Положення. План 

роботи філії кафедри обговорюється і затверджується на засіданні кафедри.  

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

кафедри.  

 

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ КАФЕДРИ 

  

5.1. Філія має право: 

 

5.1.1. Одержувати від кафедри університету навчально-методичні 

матеріали, наукову та науково-методичну літературу та іншу інформаційну 

продукцію, необхідну для здійснення діяльності філії; 

 

5.1.2. Надавати пропозиції щодо удосконалення ОПП, організації 

навчального процесу здобувачів вищої освіти спеціальностей 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія); 



 

5.1.3. Брати участь у створенні, виданні та рецензуванні навчальної, 

методичної, наукової та іншої літератури, рецензуванні кваліфікаційних 

магістерських робіт; 

 

5.1.4. Представляти інтереси університету, які належать до компетенції та 

предмету діяльності філії кафедри, в органах законодавчої та виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, у відповідних організаціях, установах, тощо. 

 

5.2. Відповідальність філії кафедри реалізується через відповідальність 

кафедри, завідувача кафедри, особи, яка керує діяльністю філії і визначається 

відповідними угодами про співпрацю, цим Положенням. 

 

5.3. Особа, яка керує діяльністю філії кафедри, несе відповідальність 

перед кафедрою, факультетом, університетом за якість проведення усіх видів 

діяльності, передбачених цим Положенням. 

 

6. РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ 

 

6.1. Положення про філію кафедри на виробництві. 

 

6.2. Угода про співпрацю між Тернопільським національним 

педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та Тернопільською 

загальноосвітньою школою I-III ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного 

Тернопільської міської ради Тернопільської області. 

 

6.3. План роботи філії кафедри на термін, зазначений угодою про 

співпрацю. 

 

6.4. Звіт про роботу філії за навчальний рік. 

 

 


