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2 Склад та структура науково-методичної ради 

 2.1 До складу науково-методичної ради входять: 

 голова НМР; 

 заступники голови НМР;  

 вчений секретар НМР; 

 голови  секцій  НМР; 

 начальник навчально-наукового центру; 

 завідувач навчально-методичного відділу; 

 завідувач навчального відділу; 

 завідувач відділу акредитації та ліцензування; 

 голова комітету студентської молоді; 

 голова навчально-наукової комісії комітету студентської молоді. 

2.2 Основними структурними підрозділами  НМР є постійно діючі науково-

методичні комісії та секції, які підпорядковані заступникам голови НМР:  

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; 

 Секції з професійної та практичної підготовки фахівців факультетів ДВНЗ 

УДХТУ; 

 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. 

2.2.3 Комісія з експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-

педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань доцента, 

старшого дослідника і професора (далі - вчені звання). 

 

3 Завдання та функції комісій науково-методичної ради 

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. 
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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 спеціальностей підготовки, рівнів і ступенів; 

 координація 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). 

 розробка пропозицій щодо норм навчальної, методичної, наукової та 

виховної роботи  науково-педагогічного складу. 

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; 
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 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 закордонних вищих 

навчальних закладів та розробка рекомендацій щодо надання платних освітніх 

послуг. 

3.3 Головним завданням комісії з експертизи навчальної, наукової та 

методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до 

присвоєння вчених звань, є оцінка відповідності їх освітньої діяльності основним 

критеріям науково-педагогічної діяльності згідно нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України. 

Головними функціями комісії є: 

 аналіз змісту нормативних документів Міністерства освіти і науки України з 

питань, що відносяться до сфери діяльності комісії, та розробка пропозицій щодо їх 

виконання; 

 експертиза, розгляд на відповідність навчальної роботи науково-педагогічних 

працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань; 

 експертиза, розгляд на відповідність наукової роботи науково-педагогічних 

працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань; 

 експертиза, розгляд на відповідність методичної роботи науково-

педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань; 

 експертиза якості фахової підготовки, перепідготовки та вдосконалення 

педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до 

присвоєння вчених звань. 

 

4 Організація роботи науково-методичної ради 

4.1 Науково-методична рада діє відповідно до цього Положення та плану 

роботи і збирається  на свої засідання, як правило, один раз на 2 місяця, розглядаючи 

завдання на перспективу та інші (поточні) питання. У разі необхідності вчений 

секретар НМР організовує  позапланові засідання НМР. 

4.2 Комісії науково-методичної ради планують свою роботу відповідно до 

завдань та функцій, покладених на них і збираються на свої засідання в міру 

необхідності. 

4.3 Комісії науково-методичної ради самостійно визначають регламент і форми 

своєї діяльності. 

4.4 До роботи в комісіях та секціях НМР залучаються провідні науково-

педагогічні та педагогічні  працівники університету. Робота в комісіях та секціях 

науково-методичної ради фіксується в індивідуальних планах викладачів і 

враховується при плануванні організаційної   та науково-методичної роботи в обсязі 

до 100 годин. Навчальне  навантаження вченого секретаря НМР зменшується  на 

25%. 

4.6 За погодженням з головою НМР, заступники голови НМР можуть 

підписувати (погоджувати) матеріали з питань, віднесених до їх компетенції. У 
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необхідних випадках підпис голови НМР, його заступників завіряється печаткою 

університету. 

 

 

5 Порядок прийняття рішень 

 5.1 Науково-методична рада (комісії та секції) правомочна приймати рішення у 

разі  присутності не менше 2/3 спискового складу її членів. 

5.2 Рішення приймаються  відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

(50% + 1 голос) присутніх на засіданні членів ради. 

5.3 Рішення НМР впроваджуються наказами та розпорядженнями по 

університету. 

 

6 Повноваження науково-методичної ради 

6.1 Науково методична рада має право:  

– одержувати в установленому порядку  від структурних підрозділів та 

посадових осіб університету необхідні матеріали з питань навчально-методичної 

роботи; 

 у разі необхідності запрошувати завідуючих кафедрами, 

викладачів і науково-педагогічних працівників університету на засідання 

НМР або науково-методичних комісій; 

 залучати  провідних фахівців  до рішення окремих питань, які 

входять до їх компетенції; 

 направляти членів НМР на засідання методичних рад 

факультетів, і, в окремих випадках, на засідання, семінари  кафедр з 

питань науково-методичної роботи; 

 подавати пропозиції стосовно заохочення науково-

педагогічних працівників за зразкове виконання  науково-методичної 

роботи. 

– розробляти пропозиції щодо підвищення мотивації праці науково-

педагогічних працівників, посилення зацікавленості студентів в якості навчання. 

6.2 Голова НМР (або його заступники) представляє науково-методичну раду на 

засіданнях ректорату та Вченої ради університету з питань науково-методичної 

роботи. 
 


