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1. Загальні положення 

1.1. Науково-методична рада Мукачівського державного університету (далі - 

Науково-методична рада) є постійно діючим колегіальним дорадчим (експертно-

консультативним) органом, який здійснює планування, координацію, моніторинг та аналіз 

навчально-методичної та наукової роботи в університеті та розробляє рекомендації щодо 

її вдосконалення з метою реалізації державної політики у галузі освіти та науки, зокрема з 

питань науково-методичного та наукового забезпечення навчально-виховного процесу в 

МДУ.  

1.2. Головною метою діяльності Науково-методичної ради є: 

- вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і 

виховання молоді для всіх освітніх рівнів; 

- дотримання відповідності державних стандартів освіти сучасним вимогам до 

професійної та фахової підготовки студентської молоді, а також оцінка якості навчально-

методичного забезпечення щодо їх реалізації; 

- визначення перспективних потреб навчально-методичного та наукового 

забезпечення навчально-виховного процесу на всіх рівнях освіти; 

- експертиза освітніх технологій, дидактичних засобів і програмних продуктів щодо 

їх використання у навчальному процесі. 

1.3. Науково-методична рада діє згідно з законодавством України, у своїй роботі 

керується Законом України «Про вищу освіту», нормативними документами та 

інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Колективним 

договором між адміністрацією та трудовим колективом, рішеннями вченої ради 

Університету, наказами та розпорядженнями ректора, першого проректора та проректора з 

науково-педагогічної роботи, що стосуються сфери навчально-виховної діяльності, а 

також цим Положенням. 

 

2. Основні завдання та функції Науково-методичної ради 

2.1. На Науково-методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі 

завдання: 

2.1.1. Визначення перспективних напрямів розвитку змісту освіти в університеті, 

аналіз напрямів підготовки фахівців за різним професійним спрямуванням і на різних 

ступенях освіти.  

2.1.2. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту і структури освіти на 

різних освітніх ступенях, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання 

і виховання молоді. 

2.1.3. Аналіз науково-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу та 

підготовка пропозицій щодо покращення навчально-методичного, наукового, програмного 

та інформаційного забезпечення (обговорення інструктивних листів, методичних вказівок 

МОН України, положень та інших методичних документів; вирішення питань, що 

відносяться до змісту освіти за напрямами (спеціальностями) підготовки та правочинних 

заходів щодо якості підготовки студентів; організація і контроль за навчально-

методичною діяльністю кафедр, факультетів; розгляд навчальних планів (робочих планів) 

та узгодження варіативних частин за напрямами (спеціальностями) підготовки; 

затвердження та розгляд навчальних та робочих програм навчальних дисциплін). 

2.1.4. Експертиза запропонованих концепцій освіти та науки, навчальних планів та 

програм, аналіз передового педагогічного та наукового досвіду, вироблення пропозицій 

щодо його запровадження у практику та форм поширення. 

2.1.5. Рекомендація до затвердження  підручників, навчальних посібників, іншої 

навчально-методичної літератури. 



2.2. З метою реалізації основних завдань Науково-методична рада виконує такі 

функції:  

2.2.1. Формування експертних висновків щодо концепції, структури, змісту 

навчальних та робочих навчальних планів та програм, посібників, підручників, програм 

вступних та випускних екзаменів, тематики дипломних робіт (проектів), загальної 

організації навчального процесу тощо. 

2.2.2. Контроль за організацією навчального процесу; аналіз якості підготовки 

фахівців різних освітніх ступенів університету.  

2.2.3. Аналіз результатів моніторингу якості викладання навчальних дисциплін; 

сприяння процесу підвищення кваліфікації та вдосконаленню педагогічної майстерності 

викладачів. 

2.2.4. Координація планів видання навчально-методичної літератури; обговорення з 

метою удосконалення проектів нормативних документів, що мають регламентувати 

організацію та вміст навчально-методичного забезпечення; підготовка висновків про їх 

відповідність установленим вимогам; визначення доцільності подальшого розгляду на 

вченій раді університету.  

2.2.5. Надання роз’яснень та консультацій щодо застосування нормативних 

документів з навчально-методичної роботи.  

2.2.6.  Розгляд та аналіз звітів керівників навчальних структурних підрозділів з 

питань їх навчально-методичної діяльності. 

2.2.7. Розробка нормативних засад щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи студентів, аналіз ефективності різних форм контролю самостійної роботи 

студентів та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення; контроль за методичним 

забезпеченням самостійної й індивідуальної роботи студента, внесення необхідних 

рекомендацій щодо покращення її продуктивності. 

2.2.8.  Розгляд інших питань з освітньо-виховної діяльності університету. 

 

3. Структура Науково-методичної ради 

3.1.  До складу Науково-методичної ради МДУ входять: 

3.1.1. За посадами:  

- перший проректор,  

- проректор з науково-педагогічної роботи; 

- проректор з науково-педагогічної роботи та економічних питань - головний 

бухгалтер; 

- декани факультетів; 

- директор наукової бібліотеки; 

- керівник навчального відділу;  

- керівник навчально-методичного відділу. 

3.1.2. Керівники структурних підрозділів; відповідальні за напрямами науково-

методичної та навчально-виховної роботи: 

- директор Центру довузівської підготовки; 

- голова Науково-методичної комісії; 

- науково-педагогічний працівник університету, відповідальний за виховну роботу 

по МДУ. 

3.1.3. Виборні представники, які обираються на засіданні Вчених рад факультетів, з 

числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук 

за квотою по два представника від факультетів. 

3.1.4. Виборний представник з числа студентів, що обирається на засіданні 

Студентської ради МДУ.  

3.1.5. Секретарем науково-методичної ради є співробітник навчального відділу. 

3.2. Персональний склад Науково-методичної ради та зміни до складу  

затверджуються наказом ректора університету. 



3.3. Головою Науково-методичної ради є проректор з науково-педагогічної роботи. 

Голова Науково-методичної ради здійснює керівництво роботою ради, контроль 

виконанням рішень, доручає членам ради, секретарю  підготовку питань для розгляду під 

час засідань ради, складання проектів планів роботи тощо.  

3.4. Секретар Науково-методичної ради університету веде документацію, що 

відображає діяльність ради, оформлює протоколи засідань і рішення, складає і контролює 

виконання плану роботи ради. 

 

4. Організація роботи Науково-методичної ради 

4.1. З метою виявлення перспективних напрямів і планування  діяльності, 

відповідно до завдань та функцій, покладених на раду, підведення підсумків роботи та 

вирішення стратегічних питань вдосконалення навчально-виховного процесу Науково-

методична рада планує свою роботу і збирається на свої засідання не менше, ніж двічі на 

семестр. У разі необхідності голова Науково-методичної ради може ініціювати 

проведення позапланових засідань Науково-методичної ради. 

4.2. Науково-методична рада здійснює свою діяльність на основі річного плану 

роботи. План роботи Науково-методичної ради складається у відповідності до плану 

навчально-методичної та наукової роботи університету, розглядається радою та 

затверджується головою Науково-методичної ради.  

4.3. Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі засідань, на яких 

розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також у формі організації 

робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо розв’язання конкретних 

питань з удосконалення навчально-методичної та наукової роботи. 

4.4. Засідання Науково-методичної ради оформлюється протоколом. Протоколи 

підписуються головою та секретарем ради.  

 

5. Науково-методичні комісії університету 

5.1. При Науково-методичній раді створюються:  

- Науково-методична комісія університету; 

-  поточні науково-методичні комісії. 

5.2. Науково-методична комісія університету формується для змістовної розробки 

питань і організації ефективної методичної та наукової роботи в університеті за 

основними напрямами.  

За необхідністю (для вирішення поточних питань) формуються поточні  науково-

методичні комісії в розрізі факультетів. Поточні науково-методичні комісії створюються з 

метою контролю та аналізу навчально-методичної та наукової роботи на кафедрах, 

факультетах, розробки заходів з удосконалення навчально-методичної та наукової роботи 

на факультетах. 

5.3.  Організація роботи Науково-методичної комісії університету. 

5.3.1. Науково-методична комісія університету створюється з метою організації і 

координації методичної та наукової діяльності в університеті, обґрунтування та розробки 

перспективних завдань за головними напрямами навчально-методичної та наукової 

роботи та принципів організації їх вирішення. 

5.3.2. Науково-методична комісія аналізує стан науково-методичної роботи в 

університеті, вивчає відповідний досвід роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн, 

виявляє методичні завдання і проблеми, які потребують вирішення в межах університету. 

Діяльність Науково-методичної комісії регламентується Положенням про Науково-

методичну комісію університету. 

5.3.3. До складу Науково-методичної комісії входять досвідчені і кваліфіковані 

викладачі університету. Роботою комісії керує голова, який призначається наказом 

ректора.  



5.3.4. Голова комісії відповідає за звітність і плани роботи комісії, направляє і 

координує діяльність її членів та визначає основні напрямки роботи. 

 

6. Порядок прийняття рішень 
6.1. Науково-методична рада має право приймати рішення у разі  присутності не 

менше 75% складу її членів. 

6.2. Рішення приймаються  відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

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

6.3. За пропозицією Науково-методичної ради окремі важливі питання розвитку 

навчально-методичного та наукового забезпечення освітньої діяльності можуть бути 

оформлені наказом ректора або ухвалою Вченої ради університету. 

 

7. Права та обов’язки Науково-методичної ради 

7.1. Науково-методична рада має право: 

— готувати розпорядження по університету, що стосуються навчально-методичної 

та наукової роботи; 

— одержувати в установленому порядку  від структурних підрозділів та посадових 

осіб університету необхідні матеріали з питань навчально-методичної та наукової роботи; 

— у разі необхідності запрошувати викладачів і науково-педагогічних працівників 

університету на засідання Науково-методичної ради або науково-методичної комісії; 

— залучати  провідних фахівців  до рішення окремих питань, які входять до їх 

компетенції; 

— вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-методичного та наукового 

забезпечення та організації навчального процесу. 

7.1. Члени ради мають право брати участь в обговоренні питань, ухваленні та 

виконанні рішень ради.  

7.2. Члени Науково-методичної ради зобов’язані: 

— завчасно готувати пропозиції щодо порядку денного засідань та плану роботи 

Науково-методичної ради; 

— виконувати доручення голови ради щодо підготовки засідань ради; 

— брати участь у роботі Науково-методичної ради університету та розробленні 

планів роботи ради; 

— виконувати рішення, ухвалені на засіданні Науково-методичної ради 

університету. 

 

8. Порядок запровадження Положення 

8.1. Дане Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення про Науково-методичну раду 

Мукачівського державного університету вносяться наказом ректора університету. 

 
 


