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Про зміни до положення 

про науково-методичну раду 

та затвердження персонального складу  

науково-методичної ради 

 

 

В зв'зку із структурними змінами в університеті та з метою вдосконалення 

організації роботи науково-методичної ради 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Внести наступні зміни до положення про науково-методичну раду (НМР), 

затвердженого Наказом ректора від 22.09.2014 № 287: 

1.1. пп. 2.2.1, 2.2.2, 3.1 та 3.2 викласти у такій редакції:  

2.2.1 Комісія з питань вдосконалення організації навчального процесу та його 

науково-методичного забезпечення у складі наступних секцій: 

 Секція з вдосконалення системи організації навчального процесу; 

 Секція з моніторингу педагогічної майстерності викладачів та якості 

підготовки фахівців; 

 Секція з питань забезпечення освітньої діяльності навчально-

методичною літературою та технічними засобами навчання; 

 Секція з гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

 Секція з математичної, природничо-наукової та загально-інженерної 

підготовки; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців факультету 

ТНР; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців факультету 

ОТС; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців факультету 

ТОРтаБТ; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців механічного 

факультету; 



 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців економічного 

факультету; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців факультету 

ТВМС; 

 Секція з професійної та практичної підготовки фахівців факультету 

КНтаІ; 

 Секція з нормативного забезпечення освітньої діяльності. 

2.2.2 Комісія з питань організації та методичного забезпечення платних 

освітніх послуг і підвищення фахової підготовки, перепідготовки та 

вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу у 

складі наступних секцій: 

 Секція з організації та методичного забезпечення платних освітніх 

послуг; 

 Секція з організації навчального процесу з іноземними студентами; 

 Секція з організації післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу. 

3.1 Головними завданнями комісії з питань вдосконалення організації 

навчального процесу та його науково-методичного забезпечення є підвищення 

ефективності організації навчального процесу та якості вищої освіти. 

Головними функціями комісії є: 

– розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення змісту 

освіти  та організації навчального процесу; 

– вивчення досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних вищих 

навчальних закладів та розробка рекомендацій щодо впровадження нових 

педагогічних технологій, методів навчання і виховання  молоді; 

– розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації самостійної та 

індивідуальної роботи студентів; 

 аналіз змісту нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України з питань, що відносяться до сфери діяльності комісії, та розробка 

пропозицій щодо їх виконання.  

–  експертиза якості навчально-методичних матеріалів стосовно змісту 

професійної освіти фахівців в галузях знань; 

 експертиза навчальних планів та внесення  пропозицій щодо їх 

корегування  з метою підвищення якості вищої освіти; 

 експертиза, розгляд на відповідність освітньо-професійним програмам 

та узгодження робочих програм навчальних дисциплін професійної і практичної 

підготовки фахівців; 

 моніторинг нормативного забезпечення освітньої діяльності; 

 організація  науково-методичних семінарів і конференцій з питань 

підвищення якості вищої освіти та ефективності організації навчально-виховного 

процесу; 

 розробка рекомендацій до навчально-методичного забезпечення 

роботи Державних екзаменаційних комісій усіх напрямів підготовки, рівнів і 

ступенів; 

 вивчення та аналіз науково-методичної роботи факультетів, кафедр, 

розробка пропозицій стосовно її поліпшення; 



 розробка уніфікованих вимог до методичного забезпечення 

навчального процесу та складання методичних матеріалів (вказівок, 

рекомендацій, тестів тощо). 

3.2 Головними завданнями комісії з питань організації та методичного 

забезпечення надання платних освітніх послуг і підвищення фахової підготовки, 

перепідготовки та вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-

викладацького складу є унормування питань надання платних освітніх послуг і 

розвиток системи післядипломної освіти. 

 Головними функціями є:  

– експертиза та узгодження освітніх програм, робочих програм 

навчальних дисциплін та іншої методичної документації для іноземних студентів; 

– вивчення, адаптація та методичний супровід впровадження нових 

перспективних навчальних технологій і  методів підвищення рівня педагогічної 

майстерності професорсько-викладацького складу; 

– розробка рекомендацій щодо підвищення фахової підготовки, 

перепідготовки та вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-

викладацького складу університету; 

 аналіз змісту нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України з питань, що відносяться до сфери діяльності комісії, та розробка 

пропозицій щодо їх виконання;  

 вивчення досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних вищих 

навчальних закладів та розробка рекомендацій щодо надання платних освітніх 

послуг. 

 

2. Затвердити новий персональний склад науково-методичної ради 

університету (Додаток 1). 

3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на голову НМР. 

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого проректора. 

 

 

 

В.о. ректора  

 

В.І.Голеус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

в.о. ректора ДВНЗ УДХТУ 

          В.І. Голеус 

від     №    

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

(НМР) 

 

1.Голеус В.І.,  професор, – голова НМР. 

2.Смотраєв Р.В.,  доцент, – заступник голови НМР, голова комісії з питань 

вдосконалення організації навчального процесу та його науково-методичного 

забезпечення.  

3.Рижова О.П., доцент, – заступник голови НМР, голова комісії з питань 

організації та методичного забезпечення платних освітніх послуг і підвищення 

фахової підготовки, перепідготовки та вдосконалення педагогічної майстерності 

професорсько-викладацького складу.  

4. Смирнова О.В., доцент, – вчений секретар. 

5.Ільченко Н.Ю., доцент, – голова секції з вдосконалення системи 

організації навчального процесу.  

6.Сігунов О.О., доцент, – голова секції з організації навчального процесу з 

іноземними студентами.  

7.Михайлова А.С., завідувач кафедрою іноземних мов  – голова секції з 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

8.Груздєва О.В., доцент, – голова секції з  моніторингу педагогічної 

майстерності викладачів та якості підготовки фахівців.  

9.Євтушенко А.О., асистент,  – голова секції з організації післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. 

10. Поліщук Ю.В.,  доцент, – голова секції з питань забезпечення освітньої 

діяльності навчально-методичною літературою та технічними засобами навчання. 

11.Проценко В.С., професор, – голова секції з математичної, природничо-

наукової та загально-інженерної підготовки. 

12.Сухомлин Д.А., доцент, – голова секції з професійної та практичної 

підготовки фахівців факультету ТНР. 

13.Авдієнко Т.М., доцент, – заступник голови секції з професійної та 

практичної підготовки фахівців факультету ТНР. 

14.Зайчук О.В., професор, – голова секції з професійної та практичної 

підготовки фахівців факультету ОТС. 

15.Фоменко Г.В., ст.викладач, – заступник  голови секції з професійної та 

практичної підготовки фахівців факультету ОТС. 

16.Сухий К.М.,  професор, – голова секції з професійної та практичної 

підготовки фахівців факультету ТОР та БТ. 

17.Янова К.В., доцент, – заступник голови секції з професійної та 

практичної підготовки фахівців факультету ТОР та БТ. 

18.Начовний І.І., доцент, – голова секції  з професійної та практичної 

підготовки фахівців механічного факультету. 



19.Ситар В.І., професор, – заступник голови секції  з професійної та 

практичної підготовки фахівців механічного факультету. 

20.Чуприна Н.М., доцент, – голова секції  з професійної та практичної 

підготовки фахівців економічного факультету. 

21.Комірна В.В., професор, – заступник голови секції  з професійної та 

практичної підготовки фахівців економічного факультету. 

22.Овчаров В.І., професор, –  голова секції  з професійної та практичної 

підготовки фахівців факультету ТВМС. 

23.Баштаник П.І., доцент, – заступник голова секції  з професійної та 

практичної підготовки фахівців факультету ТВМС. 

24.Зеленцов Д.Г., професор, – голова секції  з професійної та практичної 

підготовки фахівців факультету КН та І. 

25.Левчук І.Л., доцент,  – заступник голови секції  з професійної та 

практичної підготовки фахівців факультету КН та І. 

26.Марченко Г.П., доцент, – голова секції з нормативного забезпечення 

освітньої діяльності. 

27.Солодка Н.О., доцент, – голова секції з організації та методичного 

забезпечення платних освітніх послуг. 

 

 

 

 

 

Перший проректор    

 

В.І.Голеус 

 

 

 

       

 
 


