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ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ ФАКУЛЬТЕТУ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Положення про Науково-методичну комісію факультету (далі – Положення) 

розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-

VІІ та Статуту Маріупольського державного університету (далі – Університет). 

Положення визначає основні напрями діяльності, завдання та повноваження, 

принципи формування та організації роботи Науково-методичної комісії факультету 

Університету (далі – НМК). 

НМК є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, покликаним 

сприяти координації науково-методичної діяльності кафедр, які забезпечують 

організацію освітнього (навчального) та навчально-виховного процесу на факультеті. 

У своїй діяльності НМК факультету керується Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту», Указами президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом Університету, локальними актами Університету та цим Положенням. 

 

2. СТРУКТУРА І СКЛАД НМК 

 

2.1. Головою НМК є декан факультету. 

2.2. За відсутності Голови НМК його обов’язки виконує заступник. 

Повноваження відносно ведення протоколу засідання НМК, технічної підготовки 

матеріалів до розгляду їх на засіданні НМК тощо здійснює секретар. 

2.3. До роботи в НМК факультету за поданням завідувачів кафедр залучаються 

провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах в межах їх напряму 

діяльності (не більше 2 осіб від кафедри).  

Склад НМК факультету затверджується розпорядженням декана факультету. 

2.4. Загальна кількість членів НМК не повинна перевищувати 10 осіб. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НМК 

 

Основними напрямками діяльності НМК факультету є: 
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3.1. Забезпечення науково-методичного супроводу навчального процесу на 

факультеті. 

3.2. Підвищення професійного рівня й удосконалення педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників, забезпечення підготовки кваліфікованих 

фахівців, впровадження сучасних технологій, форм і методів навчання на факультеті.  

3.3. Координація науково-методичної роботи кафедр факультету, надання 

кафедрам консультативної допомоги з питань її планування та ефективної 

організації. 

3.4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення напрямів діяльності науково-

методичної ради університету. 

3.5. Проведення науково-методичної експертизи підручників, навчальних 

посібників та іншої запланованої до видання навчально-методичної літератури. 

3.6. Складання експертних висновків щодо змісту науково-методичних розробок 

(підручників, посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів тощо) 

науково-педагогічних працівників факультету. 

3.7. Розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості 

підготовки фахівців. 

3.8. Організація і проведення міжкафедральних науково-методичних семінарів, 

нарад. 

3.9. Удосконалення навчальних програм і планів підготовки фахівців зі 

спеціальностей факультету. Моніторинг освітніх програм, навчальних планів. 

3.10. Науково-методичний супровід використання технологій дистанційного 

навчання відповідно до рішень вченої ради та науково-методичної ради 

університету. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НМК 

 

4.1. Науково-методичні комісії факультету визначають план і форми своєї 

діяльності на поточний навчальний рік. 

4.2. Планування роботи науково-методичної комісії здійснюється щорічно на 

основі пропозицій науково-методичної ради університету і кафедр. План роботи 

науково-методичної комісії факультету затверджується на початку навчального року 

науково-методичною радою Університету. 

4.3. Організаційною формою роботи НМК є засідання. Засідання можуть бути 

чергові, що проводяться у строки, визначені планом, та позачергові, що скликаються 

при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань. 

4.4. Рішення НМК приймаються у вигляді рекомендацій для подальшого їх 

схвалення науково-методичною радою Університету та затвердження вченою радою 

Університету 
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4.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні 

НМК. 

4.6. Засідання НМК оформлюється протоколом, який підписує Голова та 

секретар.  

4.7. НМК не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед науково-

методичною радою Університету. 

 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні НМК 

факультету, вносяться до схвалення науково-методичною радою Університету та 

затверджуються Вченою радою Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


