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1. Загальні положення 

1.1. Дане положення визначає порядок функціонування науково-

методичної комісії Мукачівського державного університету. 

У своїй діяльності науково-методична комісія керується Законом України 

«Про вищу освіту», Постановами Кабінету міністрів України з питань освіти, 

нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки 

України, Статутом Державного закладу «Мукачівський державний 

університет», його наказами і розпорядженнями та цим Положенням. 

1.2. Комісія створюється для координації етапів внутрішньої експертизи 

та рецензування навчальних та навчально-методичних матеріалів (далі – 

навчально-методичних розробок), що використовуватимуться в навчальному 

процесі, визначення їх відповідності вимогам надання освітніх послуг у галузі 

вищої освіти та внутрішнім стандартам МДУ.  

1.3.Рішення комісії мають рекомендаційний характер і розглядаються на 

засіданні Науково-методичної ради МДУ. 

1.4. Контроль за діяльністю комісії здійснює проректор з науково-

педагогічної  роботи МДУ. 

 

2. Завдання комісії 

2.1. Комісія здійснює внутрішню експертизу навчально-методичних 

розробок, що виносяться на ухвалення Науково-методичною радою МДУ, та 

готує висновки  щодо відповідності розробок встановленим вимогам. 

2.2. Комісія розробляє вимоги до змісту та оформлення навчально-

методичних розробок. 

2.3. Комісія залучає досвідчених науково-педагогічних працівників МДУ   

для рецензування заявлених навчально-методичних розробок. 

2.4. Комісія втілює в дію пропозиції науково-педагогічних працівників, 

спрямовані на покращення якості навчально-методичного забезпечення.  
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3. Організація роботи комісії 

3.1. Комісія забезпечує проведення внутрішньої експертизи з метою 

покращення якості надання освітніх послуг в МДУ. Внутрішня експертиза є 

частиною процедури допуску навчальних та навчально-методичних розробок до 

використання в навчальному процесі. 

3.2. Експертиза проводиться згідно вимог діючих ОКХ, ОПП, навчальних 

планів, робочих програм, внутрішніх стандартів МДУ. 

3.3. Експертиза охоплює наступні види навчальних та навчально-

методичних матеріалів: 

 опорні конспекти, практикуми, збірники задач, робочі зошити; 

 методичні вказівки до виконання курсових та контрольних робіт; 

 методичні вказівки до написання дипломних робіт, проходження 

практики; 

 навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів; 

 рукописи електронних навчально-методичних матеріалів; 

 матеріали, що несуть контрольну функцію для проведення 

поточного та підсумкового контролю знань студентів; 

 навчально-методичні посібники; 

 підручники. 

3.4. Внутрішня експертиза навчальних та навчально-методичних 

матеріалів передбачає оцінку їх змісту з точки зору: 

 відповідності вимогам освітнього стандарту; 

 відповідності сучасним науковим уявленням з даної галузі знань з 

урахування рівня освітньо-професійної програми; 

 відповідності змісту навчального та навчально-методичного 

матеріалу цілям навчальної дисципліни; 
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 відповідності вимогам, що висуваються до структури і методичного 

апарату навчальних матеріалів; 

 коректності використання спеціальної термінології і позначень; 

 чіткості, доступності викладення матеріалу, відсутності 

дублювання, повноти використання літератури, наявності посилань 

на джерела; 

 ступеню відповідності контрольних питань і завдань змісту 

навчального матеріалу; 

 відсутності логічних та стилістичних помилок. 

При експертизі навчальних посібників та підручників слід керуватись 

методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів, розробленими МОНУ.  

 

4. Порядок і строки проведення експертизи 

4.1. На експертизу  приймаються підготовлені до використання в 

навчальному процесі навчальні та навчально-методичні розробки, що пройшли 

обговорення на засіданні відповідної кафедри та плануються до ухвалення 

Науково-методичною радою МДУ. 

4.2. Розроблені у відповідності до затверджених вимог розробки автор 

надає фахівцю навчально-методичного відділу в роздрукованому вигляді із 

супровідними документами (витяг з протоколу засідання кафедри щодо 

ухвалення розробки) для реєстрації у строк, не пізніше 10 днів до засідання 

Науково-методичної ради МДУ. Фахівець навчально-методичного відділу веде 

облік руху заявлених розробок, передає отримані розробки членам комісії для 

проведення попередньої експертизи. Як правило, експертом є член комісії, який 

є представником відповідного факультету. 

4.3. За результатами проведеної експертизи складається висновок за 

підписом члена комісії, який проводив експертизу. 
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4.4. У випадку невідповідності розробки встановленим вимогам, вона 

повертається автору через фахівця навчально-методичного відділу на 

доопрацювання. 

4.5. У випадку позитивного висновку члена комісії розробка передається 

експертом рецензенту з числа найбільш досвідчених спеціалістів професорсько-

викладацького складу за напрямом оцінюваної розробки для проведення 

змістовної експертизи (рецензування).  

У рецензії вказується:  

 назва дисципліни, за якою підготовлено матеріал із зазначенням 

відповідних шифрів напрямку підготовки, спеціальності); 

 зауваження та рекомендації (у разі необхідності); 

 обґрунтовані висновки про розробку в цілому і рекомендація до 

ухвалення Науково-методичною радою МДУ  чи доопрацювання. 

Навчальні посібники та підручники окрім внутрішнього рецензування 

проходять зовнішнє. Рецензентами в такому випадку виступають науковці з 

числа провідних науково-педагогічних вищих навчальних закладів і наукових 

установ України. 

4.6.Строки проведення перевірки: 

Попередня експертиза – не більше 5-ти робочих днів. В залежності від 

результатів оцінки розробка спрямовується або автору на доопрацювання, або 

рецензенту.  Процедура рецензування  не більше 5-и робочих днів.  

4.7. У разі схвальної рецензії інформація про навчально-методичну 

розробку розглядається  на засіданні науково-методичної комісії. В протоколі 

засідання науково-методичної комісії зазначається рекомендація до ухвалення 

навчально-методичної розробки Науково-методичною радою МДУ. 

4.8. Після ухвалення навчально-методичної розробки Науково-

методичною радою МДУ її примірник у друкованому та електронному варіанті 

передається до бібліотеки університету. 
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