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ПoЛoжЕHн,I

ПPo HAУкOB o.МЕToДI,rЧHУ PAДУ УHIBЕPCИTЕTУ

1 Зaгaльнi пoлolкення
' 1.1 Hayкoвo-MrTo.цичнa PaДa (HМP) r пoстiйнo .цiroчим кoлегiaльним

.цopa.цЧиМ opгaнoМ, якиiт BиЗIIaчar гoлoвнi нaПpяМи нayкoBo-МеTo.цичнoТ poбoти з
ПиTaHЬ пiДвищення ефективнoстi тa якoстi вищoi oсвiти i в.цoскotIЕlЛеIIн'I
I{aBч€UIЬtIo-BиxoBнoгo ПpoЦесy. HМP з.цiйснroс мoнiтopинг, aнaлiз' кoopДинaцiro,
IIЛaIIyBaIIHя l{ayкoBo-метoдиннoi poбoти B yнiвеpситeтi, сПpиЯr peaлiзaцii

деpжaBнoi пoлiтики щo.цo iнтeгpaцiТ в евpoпейське тa свiтoве oсвiтньo.нayкoBе

спiвтoвapисTBo.
| .2 Ha нayкoвo.I\{етoДI.IчIтy paДy пoкJIaдaIoться тaкi зaB.цalrня :

BиЗIIaченIIя oсIIoBниx нaПpямiв yдoскoнzLIIеIIIIя змiстy вищoТ oсвiти тa

opгaнiзaцii нaвчaлЬнo-BиxoBl{oГo Пpoцесy з ypaxyBaн}IЯМ тен.ценцiй poзвиткy

нaцioнaльнoi систrMи BищoТ oсвiти;
IIayкoBo-МеTo.циЧIIий сyпpoвiд сTa[IдapTiв oсвiтньoi Дiяльнoстi .цля

кo)кtloГo piвня вищoТ oсвiти B Ме)кax кolt<нoТ спецiaльнoстi, щo лiцензoвaнi в

yнiвеpситетi;
IIayкoBo-МeTo.цичнe сyпpoBo.ц)кеIIIIЯ Bикoнaнн,l iнстpyктиBниХ Ta

I{opМaTиBIIиx дoкyментiв Мiнiстеpствa oсвiти i нaукtl УкpaТни щoДo
зaбезпечеIlнЯ якoстi вищoТ oсвiти;

poзpoбкa пpoпoзицiй i pекoмендaцiй щoдo BПpoBaД)кеIIIIя нoBиx

пe.цaгoгiчниx Ta iнфopмaцiiтних тexнoлoгiй, метoдiв нaBЧaннЯ i виxoвaння
молoдi, Пo.ц€lЛЬIIIoгo пi.цвищен}Iя piвня пе.цaгoгiчнoi мaйстеpностi пpoфесopсЬкo.
BикJIa.цaцЬкoгo скЛa.цy;

з.цiйснення мoнiтopиHry тa пеpioдичнoгo пepeгляДy oсвiтнix пpoгpaм;
зaбезпечеIIнЯ IIaяBIIoсTi неoбxiДниx нaBч€LIIЬI{o-МeTo.циЧниx

мaтеpiалiB .цЛЯ сaмoстiйнoi poбoти стyдентiв;

щopiuнe oцiнroвaння здoбyвaчiв вищoi oсвiти, нayкoBo-пе.цaгoгiчниx
i пеДaгoгiчниx пpaцiвникiв yнiвеpсиTеTy Ta oПpиЛIo.цнеIIня pезyЛьTaTiв тaкиx
oцiнювaнь нa веб- caЙтi yнiвеpсиTеTy.

1.3 Cтpyктypa Ta Пrpсoн€lЛьний скJIa.ц HМP (теpмiнoм LIa Tpи poки)
зaTBеpдх(yrTЬсЯ нaкaзoМ pекTopa yнiвеpсиTеTy.
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|,4 У сBoiй .цiяльнoстi HМP кеpyrTЬся Зaкoнoм УкpaiЪи ,,Пpo Bищy

пi.цгoтoвки фaxiвцiв;
. Cекцiя з B.цoскoн€IJIеIIIIя opгaнiзaцiТ сaмoстiйнoi тa iн.цивiдyaльнoi

poбoти стyдентiв;
О Cекцiя з IIиTaIIЬ зaбезпеченHя oсвiтньoТ .цiяльнoстi нaBЧ€tJIЬнo.

IvIеTo.цичIIoto лiтеpaTypoto тa теxнiчIIиMи зaсoбaми HaBчaHнЯ;
2.2.2 Кoмiсiя З ПиTaнЬ змiстy HaBч€LПЬtIиx ПpoГpaМ Ta нayкoBo-МетoдиЧIloГo

зaбeзпечeнIlя нaBЧzUIЬнoГo Пpoцесy y склaдi IIaсTyПниx сeкцiй:

. . Cекцiя з ryмaнiтapнoТ тa сoцiaлЬHo-rкoнoмiчнoi пiдгoтoвки;
. Cекцiя з МaTеМaтиuнoТ, Пpиpo.цHиЧo.HayкoвoiтaЗaгaJlЬнo-iнженеpнoТ

пi.цгoтoвки;
О Cекцiя з пpoфeсiйнoi Ta пpaкTичнoi пi.цгoтoвки фaхiвцiв фaкyлЬTеTy

THP;
a

OTC;
o

Ceкцiя з пpoфeсiйнoТ Ta IlpaктичнoТ пiДгoтoвки фaxiвцiв фaкyльтeтy

Cекцiя з пpoфeсiйнoТ Ta пpaкTичноi пiдгoтoвки фaxiвцiв фaкyлЬтеTy
ToP тa БT;

о CекЦiя з пpoфeсiйнoТ Ta ПpaкTичнoТ пi.цгoтoвки фaхiвцiв меxaнiЧIloГo

f

фaкyльтетy;



eкol{oМiчHoГo фaкyльтетy;
a

TBМC;
a

КH тa I;

пеpеIIl,цгoToBки Ta B.цoскoн€tJIeнIIя

BикJIa.цaцЬкoГo скЛaдy yнiвеpсиTеTy;

t

тa пpaктиtlнol п1дгoтoBки фaxiвцiвCекцiя з rрoфeсiйнoТ

Cекцiя з пpoфeсiйнoi Ta пpaктичнoi пiДгoтoвки фaxiвцiв фaкyльтеTy

Cекцiя з пpoфесiйнoi Ta ПpaкTичнoТ пi.цгoтoвки фaхiвцiв фaкyлЬТеTy

о Cекцiя з нopмaTиBIIoГo зaбезпечення oсвiтньof .цiяльнoстi.

[ля виpiшrення ПoToчних Ba)I(ЛиBиx ПиTaIIЬ з HaBч€rЛьнo-виxoвнoi Ta

MеTo.циЧHoi poбoти, зa pirшеIIItЯМ ГoЛoBи HMP, Мo)кyTЬ бути yтвopенi тимчaсoвi

кoмiсiТ (сeкцii).

3 Зaв.цaння тa фyнкцiТ кoмiсiй нayкoBo.МeTo.цичнoТ paди
3.1 Гoлoвним ЗaB,цaн}IЯМ кoмiсiТ з ПиTaIIЬ BДoскoн€LJIеннЯ opгaнiзaцiТ

нaBЧ.lJIьIIoгo Пpoцeсy r зaбезпeченHЯ ефективнoстi oсвiтньoi .цiяльнoстi тa
Bдoскoн€lЛеHI{я opгaнiзaцii нaвчaлЬнoГo Пpoцесy.

Гoлoвними фyнкцiями кoмiсii с:
_ poзpoбкa ПpoПoзицiй Тa peкoмендaцiй щoДo Bдoскoн€шIeIIIIя змiсry

oсBlти Ta opГal{lЗaцll нaBч€tПЬtloгo Пpoцrсy;
_ eксПеp^ГИЗa Ta yЗГo.цжrнI{я пpoгpaм, poбoчиx пpoгpaм I{aBчaпЬI{иx

стyДентiв;
зapyбiжниx Bищих

нaBЧuLЛЬHиХ зaклaдiв Ta pозpoбкa pекoмeндaцiй щoДo BПpoBa.ЩкеIIня нoBих

пе.цaгoгiчних Tеx}Ioлoгiй, метoДiв I{aBчaння i виxoвaння молoдi, ПoД€lЛЬIIIoГo
пi.цвищення piвня пе.цaгoгiчнoi мaйстеpнoстi пpoфесopсЬкo-BикЛa.цaцЬкoГo
скЛaДy;

_ poзpoбкa pекoМен.цaцiй щoДo B.цoскoн€lJIеIIHя opгaнiзaцit сaмoстtйнot

тa iн.цивi,ЦyaльнoТ poбoти стyдeнтiв;
_ opгaнiзaцiя [IayкoBo-МеTo.цичIIиx семiнapiв i кoнфеpенцiй з ПиTaнь

нayкoBo.МеTo.цичIloТ poбoти ;

пе.цaгoгiчнoi мaйстеpнoстi пpoфесopськo.

IlpoПoЗицlЙ щo.цo lx Bикoнaння.
3.2 ГoлoBниM ЗaBДaннЯМ кoмiсii з питaI{ь змiсry I{aBЧ€IJIьнI{х пpoгpaМ Ta

IIayкoBo-MеTo.циЧнoГo зaбезпеченIIя IIaBчaJIЬtIoГo ПpoЦесy с зaбезпечення

пi.цгoтoвки сTy.цeнтiв y вi.цпoвiДнoстi .цo oсвiтньo-пpoфесiйниx пpoГpaм, якoстi

вищoi oсвiти тa пi.цвищеIIнЯ ефективнoстi opгaнiзaцii HaBЧ€LIIЬ[IoГo Пpoцесy.

Гoлoвними фyнкцiяМи с:
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ПpoПoзицlи щoДo lx
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вiДпoвiднiсть oсвiтньo.пpoфесiЙним
пporpaМaМ тa yЗгo.ц)кеIIнЯ poбo.lиx пpoгpaМ нaBЧ€IJIЬI{ИX ДИcЦИплiн пpoфесiйнoi i

ПpaкTиЧt{oТ пi.цгoтoBки фaxiвцiв;

pобoти '.{epx<aвниx екЗaМенaцiйниx кoмiсiй yсix нaпpямiв пi.цгoтoвки, piвнiв i
сTyПеHlB;

пpoпoзицlи щo.цo 1Х BикoIIaIIIIЯ;
_ BиBчеrIHЯ' aДallтaцiя Ta МeTo.цутчниЙ сyпpoвiд BIIpoBa,ц)кeIIня IIoBиx

пepспeкTиBниХ нaBчЕUIЬtIиx TеxIIoлoгiй, метoДiв нaBчaHнЯ i виxoвaння мoлoдi,

Пo.ц€rЛЬшIoГo пiДвищення piвня педaгoгivнoi мaйстеpнoстi
BикJIa.цaцЬкoГo скЛaДy ;

poзpoбкa ПpoПoЗицiй стoсoвнo ii пoлiпtпення;
_ poзpoбкa yнiфiкoвanИx BиMoг .цo МеТo.циЧHoгo зaбезпeчення

HaBЧ€lJIЬIIoгo Пpoцесy Ta склa.цaнIIя МеTo.цичниx мaтеpiaлiв (вкaзiвoк,
pекoМell.цaцiй, тестiв тoщo).

4 opгaнiзaцiя poбoти нayкoBo-МеTo.цичнot Paди
4.1 HayкoBo-МеTo.цичIIa PaДa.цiе вi.цпoвi.цнo.цo цЬoГo ПoлorкенHЯ"Гa ПЛaIIy

poбoти i збиpaетъcя нa свoТ зaсi.цaння' Як ПpaBиЛo, o.цин pzlз нa 2 мiсяця,
poзГЛя.цaloЧи ЗaBДaHъIЯ IIa ПepсПекTиBy Ta iнцri (пoтovнi) ПиTaнIIЯ. У paзi

неoбxi.цнoстi вчений секpeтap HМP opгaнiзoвyr ПoзaПлaнoвi зaсiДaння FIМP.
4.2 Кoмiсii нayкoвo-MеTo.цичнoТ PaДи ПЛaнyloTь сBoIo poбoтy вiДпoвi.цнo .цo

зaB.цaнЬ тa фyнкцiй, пoклaдеHиx Ha ниx i збиparoться
неoбxiднoстi.

4.3 КoмiсiТ нayкoвo.МeтoдичнoТ PaДvl сaмoстiйнo

фopми свoсi .цiяльнoстi.
4.4 lo poбoти в кoмiсiяx тa сeкцiяx HMP зaJI}пIaIoться IIpoBiднi нayкoвo-

пeДaгoгiчнi тa пе.цaгoгiчнi пpaцiвIlИKИ yнiвеpсиTеTy. Pобoтa в кoмiсiях тa секЦiяx
нayкo3o-метoдиинoТ PaДи фiксyеться B iндивiдya.гlЬtlих ПЛaнax виклa.цaчiв i

BpaxoByсTЬся Пpи ПЛaнyBaIIнi opгaнiзaцiйнoi Ta llayкoBo.МeTo.цичнoi poбoти в

oбсязi .цo 100 Гo.цин. Haвчa.пьне нaBaHTa)кення Bчeнoгo секprTapя HМP

зMенIшyrTЬся IIa 25%.
4,6 Зa ПoГoДxtеtlняМ з ГoЛoBolo HMP, ЗaсTyПники гoЛoBи HMP Mo)ItyTЬ

пiдписyвaти (пoгoдlкyвaти) мaтеpiaли З ПиTaIIь, вiднесeниx дo ix кoМПеTенцii. У

неoбxiднИxBИtIaДкax пiдпис Гoлoви HMP, йoгo зaсTyпIIикiв зaвipясTЬся ПечaTкolo

yнiвеpсиTеTy.

пpoфесopсЬкo-

нa свoi зaсi.цaння в мipy

визI{aЧaloтЬ peгЛaМент i
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. 5 Пopядoк пpийняття pitпень
5.1 Hayкoвo.Meтo.циЧнa Paдa (кoмiсii тa секцiТ) пpaBoМoЧIla пpиймaти

piurення y paзi Пpисyтнoстi не МенIIIе 75oА cпиcoЧIloГo скЛa.цy if членiв.

5.2 Piшrення пpиймaroться вiдкpитиI\d гoЛoсyBaннЯМ ПpocTolo бiльllliстrо

гoлoсiв (5o%* 1 гoлoс) пpисyтнiх нa зaсi.цaннi членiв paДИ.
5.3 Pirпення HMP BПpoBa.ц)кyloтЬсЯ HaкaзaМи Ta poзпopяшкel{няI\,lи пo

yнiвеpсиTеTy.

6 ПoвнoвaженIlЯ нayкoBo-МеTo,циЧIloТ paди

6.1 HayкoBo МrTo.цИЧrтaPaДa Мar ПpaBo:
_ o.цеpx(yBaТИ B yсTaIIoBЛеHoMy Пopя.цкy вiд стpyкTypниx пiдpoздiлiв тa

пoсa.цoBиx oсiб yнiвеpситетy нeoбxiднi мaтеpiaли з ПиTaнЬ IIaBч€LПЬIIo-МеTo.цичнoТ

poбoти;
y paзi неoбxi.цнoстi зaпpoIIIyBaTи зaвiдyrovиx кaфедpaNlИ, виклa.цaчiв i

HayкoBo.пе.цaгoгiчHиx Пpaцiвникiв yнiвеpсиTrTy нa зaciДaння HМP aбo нayкoвo-

iиетoдичниx кoмiсiй;

вxoдятЬ дo ix кoмпетенцil;

B oкpeМиx BиПa.цкax, ld зaсiдaння, семiнapи

МeTo.цичHoТ poбoти;

кaфедp з IIиTaнь IIayкoBo-

Пo.цaBaTи пpoпoзицii сToсoBIIo зaoХoЧеннЯ I{ aУкoBo.ПeДaгoгlЧIII.D(

пpaцiвникiв зa зpaЗкoBе Bикoнaння HayкoBo-МеTo.цичнoi pобoти.

6.2 Гoлoвa HMP (aбo йoгo зaсTyПники) Пpе.цсTaBЛяr HayкoBo.MеToДиЧIтy

paДy нa зaсi.цallняx prкTopaTy Ta BченoТ Paди yнiвеpсиTеTy З ПиTaнЬ }IayкoBo.

MеTo.циЧIIoi poбoти.
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