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6.23. Науково-методична рада
6.23.1. Науково-методична рада є дорадчим органом, який здійснює
моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в
Університеті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою
підвищення рівня якості освіти.
6.23.2. Науково-методичну раду Університету очолює її голова –
перший проректор. До складу ради входять начальник навчальнометодичного відділу та виборні представники з числа науково-педагогічних
працівників

від

кожного

факультету.

Персональний

склад

науково-

методичної ради затверджує ректор.
6.23.3.Завданнями науково-методичної ради є:
1) розроблення рекомендацій щодо імплементації передового досвіду
навчально-методичної роботи в освітню діяльність факультетів та кафедр
Університету;
2) координація науково-методичної роботи на факультетах;
3) обговорення проектів нових нормативних документів, що мають
регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення,
підготовка рекомендацій щодо їхнього удосконалення;
4) розгляд питань з ініціативи ректорату та вченої ради Університету
щодо організаційного, методичного рівня навчального процесу та наукове
його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовку
висновків про їхню відповідність установленим вимогам;
5) оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів,
що регламентують освітній процес, на розгляд вченої ради Університету;
6) розгляд матеріалів, пов'язаних із ліцензуванням та акредитацією
напрямів підготовки, спеціальностей та внесення відповідних пропозицій на
розгляд вченої ради Університету;
7) надання роз'яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування
нормативних документів з навчально-методичної роботи;
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8) узагальнення, схвалення та поширення кращого досвіду організації
навчально-методичної роботи факультетів і кафедр Університету та досвіду,
нагромадженого світовими лідерами надання освітніх послуг;
9) надання допомоги щодо запровадження в освітньому процесі
сучасних інноваційних технологій, новітніх методів, форм і засобів навчання,
зокрема програмних продуктів;
10) удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін;
11) сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів;
12) обговорення результатів внутрішнього моніторингу якості освіти та
внесення пропозицій щодо її покращення;
13) контроль за роботою науково-методичних комісій факультетів.
6.23.4. Засідання науково-методичної ради проводять перед засіданнями
вченої ради або за потребою. До обговорення питань можуть залучатися
науково-педагогічні працівники, котрі не є членами науково-методичної
ради. Рішення науково-методичної ради мають рекомендаційний характер.
6.23.5. Рішення науково-методичної ради Університету вводять у дію
накази ректора.
6.23.6. Порядок роботи науково-методичної ради регулюють відповідні
положення, яке ухвалює вчена рада Університету.

