2. Основні завдання навчально-методичного відділу
2.1. Розроблення проєктів нормативних, інструктивних та організаційнометодичних документів з питань планування та організації освітнього процесу,
науково-методичної роботи в Університеті.
2.2.Аналіз стану та контроль якості навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу підготовки фахівців різних рівнів та ступенів вищої освіти і
спеціальностей.
2.3.Методично-консультативний супровід та контроль процесу розроблення,
проведення експертизи та затвердження освітніх програм. Моніторинг, періодичний
перегляд і оновлення освітніх програм підготовки фахівців різних ступенів вищої
освіти, контроль відповідності навчальних планів освітнім програмам.
2.4.Експертиза навчально-методичних матеріалів, підготовлених науковопедагогічними працівниками до видання.
2.5.Контроль виконання плану видань навчально-методичної літератури,
підготовка звітів на науково-методичну раду університету.
2.6.Моніторинг супровідних документів до навчальних посібників, що
представляються на Вчену раду для отримання грифу.
2.7.Координація роботи структурних підрозділів університету з метою
підвищення ефективності методичної роботи.
2.8.Аналіз стану освітнього процесу, його нормативного забезпечення та
своєчасне оновлення нормативно-методичної бази.
2.9.Організація засідань та ведення документації Науково-методичної ради
університету.
3. Функції навчально-методичного відділу
Навчально-методичний відділ виконує такі функції:
 здійснює контроль і науково-методичний супровід діяльності підрозділів
Університету з питань відповідності змісту освіти стандартам вищої освіти;
 аналізує і розробляє перспективні та щорічні плани методичного
забезпечення освітнього процесу;
 готує проекти розпорядчих документів, що стосуються навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;
 надає роз’яснення та консультації щодо застосування нормативних
документів з навчально-методичної роботи;
 здійснює аналіз нормативної бази освітньої процесу в Університеті на
предмет її відповідності чинному законодавству та вимогам європейського
простору вищої освіти;

 розробляє проєкти наказів, розпоряджень, нормативних документів
(положення, інструкції, методичні рекомендації), що регламентують освітню
діяльність в Університеті;
 бере участь у формуванні концепції освітньої діяльності Університету на
принципах автономії та академічної свободи учасників освітнього процесу;
 організує громадське обговорення проєктів нових нормативних
документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу, і розробляє рекомендації щодо їх
удосконалення;
 готує питання на Вчену раду Університету та інформацію для
керівництва Університету щодо стану виконання робіт, пов’язаних із навчальнометодичним забезпеченням освітнього процесу;
 здійснює організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради;
 організовує та проводить виробничі наради з питань навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу;
 здійснює методично-консультативний супровід та контроль процесу
розроблення, проведення експертизи та затвердження освітніх програм;
 здійснює моніторинг, періодичний перегляд і оновлення освітніх програм
підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти, контроль відповідності
навчальних планів освітнім програмам.
 бере участь у формуванні та затверджені варіативних складових освітніх
програм підготовки фахівців різних рівнів вищої освіти;
 здійснює експертизу навчальних планів та вносить пропозиції щодо їх
удосконалення;
− здійснює контроль якості методичного забезпечення навчального
процесу підготовки фахівців різних рівнів, ступенів вищої освіти і спеціальностей
шляхом аналізу його стану і розроблення пропозицій щодо його покращення;
 вивчає, узагальнює і впроваджує передовий педагогічний досвід, а також
організовує наукові дослідження, направлені на удосконалення навчальнометодичної роботи;
 розробляє методичну документацію щодо забезпечення організації та
впровадження інноваційних систем, методів, прогресивних сучасних технологій
навчання;
 бере участь у підготовці та координації щорічних планів видання
навчально-методичної літератури;
 організує та контролює порядок підготовки, експертизи, підручників,
навчальних посібників з метою надання їм грифів Вченої ради Університету;
 організує науково-методичні семінари для різних категорій працівників
Університету з питань навчально-методичної роботи;

