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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Сфера застосування 

Це Положення встановлює статус, склад, організацію роботи і права 

навчально-методичної ради Житомирського національного 

агроекологічного університету (далі – Університет) та навчально-

методичних комісій факультетів. 

1.2. Нормативно-правова база 

Положення про навчально-методичну раду Університету і навчально-

методичні комісії факультетів розроблені на основі Закону України «Про 

вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу у 

Житомирському національному агроекологічному університеті, Положення 

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у 

Житомирському національному агроекологічному університеті, Положення 

про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових 

видань Житомирського національного агроекологічного університету. 
 

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Статус і склад навчально-методичної ради 

2.1.1. Навчально-методична рада (далі – НМР) є одним з дорадчих органів 

Університету, який визначає головні напрями навчально-методичної роботи з 

питань підвищення ефективності та якості вищої освіти, удосконалення 

освітнього процесу з урахуванням провідного світового і вітчизняного 

досвіду, інноваційних технологій навчання, здійснює контроль за виконанням 

вимог державних освітніх стандартів вищої освіти зі спеціальностей 

Університету. 

2.1.2. До складу НМР входять  проректор з навчальної роботи, керівники 

навчально-наукових центрів, голови навчально-методичних комісій 

факультетів, науково-педагогічні працівники (за поданням деканів 

факультетів, не більше 2 осіб) та уповноважений представник від 

студентського самоврядування. 

2.1.3. НМР очолює проректор з навчальної роботи або керівник 

навчально-наукового центру.     

2.1.3. Наказом ректора затверджується склад НМР та призначаються 

голова НМР, заступник, секретар терміном не більше ніж на три роки. 

 

2.2. Завдання та функції навчально-методичної ради 

2.2.1. Завдання НМР: 

– визначення головних напрямів навчально-методичної роботи з питань 

підвищення ефективності та якості освітніх програм і удосконалення 
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освітнього процесу; 

– навчально-методичне супроводження стандартів вищої освіти за 

спеціальностями та освітніми програмами Університету. 

2.2.1. Головними функціями НМР є: 

– надання методичної допомоги факультетам, кафедрам та іншим 

підрозділам університету з планування та організації навчально-методичної 

роботи; 

– розгляд та рекомендація до затвердження освітніх програм 

Університету; 

– сприяння розвитку та визначення напрямів реалізації інноваційних 

методів навчання; 

– розробка рекомендацій з удосконалення критеріїв оцінювання рівня 

підготовленості здобувачів вищої освіти, сучасних методичних підходів 

контролю знань; 

– сприяння впровадженню нормативно-правових документів 

Міністерства освіти та науки України та інших державних органів щодо 

організації освітнього процесу в Університеті; 

– визначення правил і норм часу для розрахунку навантаження науково-

педагогічних працівників, що вміщує рекомендації щодо планування усіх 

видів робіт та обліку в індивідуальних планах науково-педагогічних 

працівників; 

– здійснення моніторингу освітніх програм підготовки здобувачів вищої 

освіти за всіма спеціальностями університету; 

– експертиза освітніх програм та навчальних планів усіх спеціальностей 

й освітніх ступенів на відповідність державним стандартам вищої освіти, 

розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення; 

– аналіз навчально-методичного забезпечення здобувачів вищої освіти 

літературою; 

– формування експертних висновків щодо відповідності посібників, 

підручників, програм вступних іспитів, тематики кваліфікаційних робіт 

освітнім програм, затвердженим на основі стандартів вищої освіти; 

– рекомендація до розгляду на Вченій раді університету посібників, 

підручників, наскрізних програм практики,  які підготовлені до друку 

викладачами університету; 

– аналіз навчально-методичної роботи факультетів, кафедр 

університету, розробка пропозицій щодо їх поліпшення; 

– аналіз ефективності та розробка пропозицій щодо застосування 

сучасних інформаційних технологій, інформаційних ресурсів і технічних 

засобів дистанційного навчання. 

2.3. Організація роботи навчально-методичної ради 

2.3.1. НМР університету працює згідно з річним планом роботи, який 
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затверджується ректором. 

2.3.2. Голова НМР може додатково залучати науково-педагогічних 

працівників, які не є членами НМР, для виконання окремих завдань за згодою 

із завідувачем кафедри, або створювати тимчасові групи для проведення 

експертизи навчальних планів та освітніх програм.  

2.3.3. Роботу НМР здійснює у формі засідань, на яких розглядає 

питання, що належать до її компетенції. На засідання НМР можуть бути 

запрошені представники структурних підрозділів університету, які причетні 

до питань, що внесені до порядку денного. 

 

2.4. Порядок прийняття рішень 

2.4.1. НМР правомочна приймати рішення у разі присутності не менше  

75 % облікового складу її членів. 

2.4.2. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 

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

 

2.5.Права навчально-методичної ради 

2.5.1. НМР має право: 

– одержувати за дозволом ректора, проректора з навчальної роботи або 

керівника навчально-наукового центру від керівників структурних 

підрозділів та посадових осіб Університету необхідні матеріали з питань 

навчально-методичної роботи; 

– у разі потреби запрошувати науково-педагогічних та інших 

працівників університету на засідання навчально-методичної ради; 

– залучати провідних фахівців до вирішення окремих питань, які входять 

до їх професійних компетенцій; 

– направляти членів НМР на засідання навчально-методичних комісій 

факультетів, і, в окремих випадках, на засідання та/або семінари кафедр з 

питань навчально-методичної роботи; 

– подавати на розгляд ректору пропозиції стосовно заохочення науково-

педагогічних працівників за успіхи в навчально-методичній роботі. 

 Голова НМР (у разі його відсутності – заступник) представляє НМР  на 

засіданнях ректорату і вченої ради Університету з питань навчальної та 

науково-методичної роботи. 

 

 

 

 

3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

3.1. Статус і склад навчально-методичної комісії факультету 
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3.1.1. Навчально-методична комісія факультету (далі – НМКФ) є 

дорадчим  органом. 

3.1.2. До складу НМКФ входять декан факультету, завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх програм, НПП кафедр (не більше 2-х осіб з кожної кафедри). 

3.1.3.  НМКФ створюється наказом ректора Університету терміном не 

більше ніж на 3 роки. Із складу навчально-методичної комісії призначається 

голова та секретар. За потреби відбувається ротація членів комісії. 

3.1.4.  У практичній діяльності НМКФ керується цим Положенням, 

наказами ректора, розпорядженнями проректора з навчальної роботи, 

керівника навчально-наукового центру, рішеннями навчально-методичної та 

вченої рад Університету. НМКФ підзвітна деканові факультету та навчально-

методичній раді Університету у контексті реалізації компетенцій останньої. 
 

3.2. Основні функції та напрями діяльності НМКФ 

3.2.1. НМКФ виконує такі функції: 

– бере участь у плануванні та організації навчально-методичної роботи 

на факультеті і систематично контролює її виконання; 

– розглядає та рекомендує до затвердження освітні програми 

факультету; 

– аналізує навчально-методичного забезпечення на кафедрах факультету 

і вносить пропозиції вченій раді факультету, навчально-науковому центру та 

вченій раді Університету щодо його покращення. 

3.2.2.  Основні напрями роботи НМКФ. 

а) в організації освітнього процесу: 

– аналіз змісту освітніх програм, навчальних планів, розкладів занять та 

розробка пропозицій щодо їх удосконалення; 

– внесення пропозицій щодо переліку вибіркових навчальних 

дисциплін; 

– розгляд і ухвалення навчально-методичного забезпечення дисциплін за 

спеціальностями та освітніми програмами факультету, зокрема 

затвердження робочих навчальних програм дисциплін та каталогу 

вибіркових навчальних дисциплін факультету; 

– обмін досвідом проведення навчальних занять з метою покращення 

ефективності та якості підготовки здобувачів вищої освіти. 

б) у навчально-методичному забезпечені освітнього процесу: 

– аналіз та впровадження прогресивних методів навчання та нових 

концепцій викладання навчальних дисциплін; 

– запровадження сучасних інформаційних технологій для реального 

курсового проєктування та написання кваліфікаційних робіт; 

– аналіз забезпечення навчальних дисциплін підручниками, 

навчальними посібниками, методичними розробками, довідниками тощо за 
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кожною спеціальністю факультету; 

– розгляд та коригування пропозицій кафедр щодо річних та 

перспективних планів видання навчально-методичної літератури; 

– обговорення рукописів підручників, навчальних посібників та 

навчально-методичних розробок, визначення їх науково-методичного рівня, 

дотримання принципів академічної доброчесності і прийняття мотивованих 

рекомендацій щодо доцільності їх видання; 

– аналіз стану та внесення пропозицій щодо розвитку навчально- 

лабораторної бази кафедр, оснащення комп’ютерним та програмним 

забезпеченням, технічними засобами навчання та наочним обладнанням; 

– імплементації успішного досвіду інших університетів з питань 

організації навчально-методичної роботи. 

в) у підвищені педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників 

факультету: 

– постійний науково-методичний супровід, спрямований на ефективне 

досягнення цілей освітньої програми; 

– організація та проведення факультетських науково-методичних семінарів; 

– контроль за виконанням кафедральних планів підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та оцінка отриманих результатів. 
 

3.3.  Організація роботи навчально-методичної комісії факультету 

3.3.1.  Робота НМКФ здійснюється згідно з планом, який обговорюється на 

засіданні та затверджується деканом факультету. 

3.3.2.  НМКФ  звітує про свою роботу на вченій раді факультету і перед 

науково-методичною радою університету. 

3.3.3. Рішення НМКФ є обов’язковими для виконання кафедрами та 

підрозділами цього факультету. 
 

3.4. Права навчально-методичної комісії факультету 

3.4.1. НМКФ має право: 

– залучати до своєї роботи науково-педагогічних працівників кафедр, 

які не залучені до роботи НМКФ, та гарантів освітніх програм інших 

факультетів (за погодженням з деканом факультету); 

– користуватись матеріалами, документами, довідками, звітами, що 

необхідні для її роботи і готуються кафедрами, підрозділами факультету, 

окремими науково-педагогічними працівниками; 

– направляти на кафедри комісії для вивчення досвіду навчально-

методичної роботи. 
Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

П - ____ Положення про навчально-методичну комісію 
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про 

одержання 
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П - ____ Положення про  навчально-методичну комісію 

Житомирського національного агроекологічного університету 

№ 

з/п 

Дата 

ознайом-

лення 

Відповідальна 

особа за 

ознайомлення 

Підпис 

відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 

що ознайомлена з 

документом 

Підпис 

особи, що 

ознайом-

лена з 

документом 

1 2 3 4 5 6 
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