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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ створений з метою реалізації освітньої політики 

Університету відповідно до Стратегії його розвитку, належної організації 

освітнього процесу та реалізації освітньо-професійних програм в реаліях 

сьогодення, що висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців з 

вищою освітою, врахування світових інтеграційних процесів під час надання 

освітніх послуг, впровадження сучасних технологій навчання в освітній 

процес. 

1.2. Відділ є організаційно-управлінським структурним підрозділом 

Університету, який здійснює координацію, організацію та контроль 

діяльності кафедр та факультетів Університету з питань організації 

освітнього процесу та реалізації освітньо-професійних програм згідно з 

принципами академічної доброчесності та якості освітньої діяльності.  

Відділ підпорядковується та звітує про свою діяльність першому 

проректору Університету. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, указами та розпорядженнями Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, внутрішніми 

нормативними актами, а також даним Положенням. 

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з неї наказом Університету в установленому чинним 

законодавством порядку. 

1.5. Чисельність працівників відділу визначається штатом 

Університету. Відділ забезпечує організацію діяльності за наступними 

напрямами: 

1.5.1. Планування та організації освітнього процесу: група 

планування освітнього процесу; група організації практичного навчання та 

інноваційних форм організації освітнього процесу; група організації 

атестаційних заходів; 

1.5.2. Супровід освітніх програм: група методичного забезпечення 

освітніх програм; група супроводу та адміністрування Єдиної державної 

електронної бази освіти (ЄДЕБО); 

1.5.3. Моніторингу якості вищої освіти: група ліцензування та 

акредитація; група моніторингу якості освіти. 

1.6. Структуру відділу, його штатний розпис, права та посадові 

обов’язки працівників, які розробляються відповідно до чинного 

законодавства України та даного Положення, затверджує ректор 

Університету.  

1.7. Відділ самостійно чи спільно з іншими підрозділами готує 

матеріали для обговорення на Науково-методичній та Вченій радах 

Університету, а також для проектів наказів, інформації і звітів.  
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ІІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є реалізація освітньої політики 

Університету відповідно до Стратегії його розвитку, сприяння: 

впровадженню інноваційних методів організації освітнього процесу, 

трансформації освітньої діяльності Університету відповідно до сучасних 

вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі, забезпеченню якості 

надання освітніх послуг та дотриманню принципів академічної 

доброчесності.  

2.2. Основні завдання відділу: 

2.2.1. Участь у реалізації Стратегії розвитку та освітньої політики 

Університету щодо надання якісних освітніх послуг з підготовки 

конкурентоспроможних фахівців відповідно до вимог ринку праці; 

2.2.2. Комплексний аналіз відповідності змісту освітньо-професійних 

програм підготовки здобувачів вищої освіти, що реалізуються в Університеті, 

вимогам стандартів вищої освіти та ринку праці;  

2.2.2. Перспективне, поточне планування та організація 

адміністрування освітнього процесу в Університеті;  

2.2.3. Методично-організаційний супровід освітнього процесу та 

освітньо-професійних програм, що реалізуються в Університеті, практичної 

підготовки та підсумкової атестації випускників Університету; 

2.2.4. Інформаційно-аналітичний супровід та моніторинг якості 

організації освітнього процесу та реалізації освітньо-професійних програм  з 

ліцензованих спеціальностей. 

2.3. Принципами діяльності відділу є: 

– ефективність, раціональність та оптимальність; 

– своєчасність та пунктуальність;  

– неупередженість та об’єктивність; 

– гласність та відкритість; 

– координація та співробітництво з іншими структурними 

підрозділами, роботодавцями та учасниками освітнього процесу на засадах 

партнерства та взаємоповаги; 

– збереження та розвиток досягнень та традицій Університету. 
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ІІІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 3.1.  Планування та організація освітнього процесу 

 3.1.1. Розробка спільно з випусковими кафедрами навчальних планів 

підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-професійних програм, що 

реалізуються в Університеті;  

3.1.2. Внесення до АС «Деканат» та підтримання в актуальному стані 

навчальних планів підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів; 

 3.1.3. Організація контролю відповідності навчальних планів 

підготовки фахівців освітньо-професійним програмам, що реалізуються в 

Університеті. Контроль виконання навчальних планів; 

 3.1.4.  Формування робочих навчальних планів на навчальний рік; 

3.1.5. Розрахунок обсягів навчальної роботи кафедр Університету та їх 

розподіл між науково-педагогічними працівниками; 

3.1.6. Дотримання правил та нормативів, визначених чинним 

законодавством в галузі освіти та внутрішніми документами Університету, 

під час розподілу обсягів навчальної роботи між науково-педагогічними 

працівниками кафедр Університету; 

3.1.7. Контроль виконання кафедрами запланованих обсягів навчальної 

роботи та організація формування звітів за результатами семестрів та 

навчального року, в цілому; 

 3.1.8. Формування графіку освітнього процесу (теоретичне та 

практичне навчання здобувачів вищої освіти всіх форм навчання та освітніх 

рівнів, терміни проведення заліково-екзаменаційних сесій, підсумкової 

атестації тощо); 

3.1.9. Підготовка розкладів навчальних занять, заліково-

екзаменаційних сесій, графіків засідань Екзаменаційних комісій з проведення 

підсумкової атестації випускників, спеціалізованих заходів щодо захисту 

результатів практик; 

3.1.10. Контроль дотримання науково-педагогічними працівниками 

навчальної дисципліни під час проведення занять, консультативних та інших 

заходів під час організації освітнього процесу; 

3.1.11. Надання консультативної допомоги факультетам, кафедрам та 

науково-педагогічним працівникам з питань впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій навчання, планування та організації практичного 

навчання; 

3.1.12. Сприяння діяльності факультетів, кафедр з питань взаємодії з 

роботодавцями щодо їх залучення до освітнього процесу (проведення занять, 

майстер-класів, тренінгів тощо); 

3.1.13. Організація спільно з факультетами всіх видів практики 

(навчальна, виробнича, переддипломна) відповідно до вимог освітньо-

професійних програм, програм практики у терміни, визначені графіком 

освітнього процесу Університету; 
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3.1.14 Забезпечення обліку, контролю проведення, методичного та 

інформаційного забезпечення різних видів практики здобувачів вищої освіти; 

3.1.15. Своєчасне укладання договорів на проведення практики з 

підприємствами, ведення журналів реєстрації договорів та угод, організація 

листування з базами практик; 

3.1.16. Формування реєстру базових державних та правоохоронних 

органів, закладів, установ, організацій для проходження практик здобувачами 

вищої освіти Університету та його затвердження в установленому порядку; 

3.1.17. Надання базам практики списків здобувачів вищої освіти, які 

направляються на практику; 

3.1.18. Підготовка та проведення спільно з кафедрами інструктажів 

здобувачів вищої освіти з питань, пов’язаних з практичною підготовкою; 

3.1.19. Аналіз сучасних інноваційних технологій практико-

орієнтованого навчання, розробка механізму їх запровадження в освітній 

процес; 

3.1.20. Організація та методичне супроводження роботи 

Екзаменаційних комісій з підсумкової атестації випускників; 

3.1.21. Узагальнення пропозицій факультетів щодо призначення Голів 

та складу Екзаменаційних комісій; 

3.1.22. Методична допомога, консультування секретарів 

Екзаменаційних комісій стосовно правильності заповнення документів, що 

фіксують роботу Екзаменаційних комісій; 

3.1.23. Контроль роботи Екзаменаційних комісій та підведення 

підсумків атестації здобувачів вищої освіти; 

3.1.24. Формування бази даних щодо контингенту здобувачів вищої 

освіти Університету всіх освітніх рівнів та форм навчання; 

3.1.25. Розробка проектів наказів та доручень з питань, що належать до 

сфери діяльності групи планування та організації освітнього процесу (про 

назви (шифри) навчальних груп; про закріплення навчальних дисциплін за 

кафедрами; про проведення заліково-екзаменаційних сесій; про затвердження 

обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників кафедр на 

навчальний рік; про організацію освітнього процесу в поточному 

навчальному році; про організацію практик; про організацію роботи 

Екзаменаційних комісій з проведення підсумкових атестацій тощо) з 

урахуванням пропозицій факультетів; 

3.1.26. Участь в узагальненні пропозицій факультетів і кафедр з питань 

удосконалення організації освітнього процесу, практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, впровадження інноваційних форм практичного 

навчання; 

3.1.27. Підготовка доповідей, звітів, довідок та інших матеріалів з 

напрямку планування освітнього процесу, організації підсумкової атестації та 

практичного навчання; 
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3.1.28. Контроль актуальності інформаційних матеріалів, плануючих та 

нормативних документів з питань планування та організації освітнього 

процесу на офіційному сайті Університету. 

 

3.2. Супровід освітніх програм 

3.2.1. Організація розроблення складових навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу (навчально-методичні комплекси, 

методичні рекомендації до проведення різних видів занять, конспекти лекцій 

тощо) та системне його впровадження;  

3.2.2. Здійснення контролю за підготовкою, поповненням, оновленням 

та відповідності змісту навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін вимогам освітньо-професійних програм, що реалізуються в 

Університеті; 

3.2.3. Методичне супроводження та участь в організації періодичного 

перегляду та оновлення освітніх програм, що реалізуються в Університеті; 

3.2.4. Моніторинг змін законодавства в галузі освіти, інформування 

факультетів, кафедр та науково-педагогічних працівників про зміни, що 

відбулися; 

3.2.4. Участь в організації роботи Науково-методичної ради 

Університету; 

3.2.5. Контроль реалізації в освітньому процесі ухвал та рішень 

Науково-методичної та Вченої рад Університету; 

3.2.6. Організація та супроводження діяльності постійно діючого 

семінару для молодих науково-педагогічних працівників «Школа передового 

педагогічного досвіду»; 

3.2.7. Розробка графіку здійснення педагогічного контролю 

керівництвом університету та досвідченими науково-педагогічними 

працівниками кафедр університету; 

3.2.8. Здійснення контролю й аналізу результатів проведення 

педагогічного контролю та взаємних відвідувань навчальних занять науково-

педагогічними працівниками кафедр; 

3.2.9. Організація проведення показових, відкритих та пробних занять 

науково-педагогічними працівниками кафедр Університету; 

3.2.10. Координація діяльності факультетів та кафедр щодо проведення 

вікторин та олімпіад за профілем кафедр; 

3.2.11. Адміністрування, забезпечення функціонування та наповнення 

Єдиної державної електронної бази освіти (далі – ЄДЕБО); 

3.2.12. Супроводження процедур ліцензування та акредитації освітньо-

професійних програм в ЄДЕБО; 

3.2.13. Підготовка документів, необхідних для замовлення, видачі та 

обліку документів про освіту, у тому числі їх дублікатів; 

3.2.14. Облік виданих університетом документів про освіту, 

формування бази випускників Університету; 
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3.2.15. Розробка проектів наказів та доручень з питань, що належать до 

сфери діяльності групи супроводу освітніх програм (про організацію роботи 

семінару для молодих науково-педагогічних працівників; про організацію 

педагогічного контрою; про затвердження графіку проведення показових, 

відкритих та пробних занять тощо) з урахуванням пропозицій факультетів та 

кафедр; 

3.2.16. Участь в узагальненні пропозицій факультетів і кафедр з питань 

удосконалення методичної діяльності, методичного та інформаційного 

супроводження впровадження інноваційних форм навчання та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

3.2.17. Підготовка доповідей, звітів, довідок та інших матеріалів з 

напрямку супроводу освітніх програм, методичного та інформаційного їх 

забезпечення, а також освітнього процесу в цілому; 

3.2.18. Контроль наповнення та актуальності інформаційних і 

навчально-методичних матеріалів у електронному репозитарії Університету. 

 

3.3. Моніторинг якості вищої освіти 

3.3.1. Розробка та системне запровадження процедур внутрішнього 

забезпечення якості надання освітніх послуг; 

3.3.2. Організація періодичного перегляду освітніх програм підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти;  

3.3.3. Оприлюднення на офіційному сайті Університету результатів 

перегляду та оновлення освітньо-професійних програм та організація їх 

громадського обговорення; 

3.3.4. Сприяння взаємодії гарантів освітньо-професійних програм з 

учасниками освітнього процесу, роботодавцями, випускниками та 

структурними підрозділами Університету з питань перегляду, оновлення та 

реалізації освітньо-професійних програм; 

3.3.4. Контроль відповідності кадрового складу кафедр університету 

вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

3.3.5. Узагальнення та аналіз звітів факультетів, кафедр про результати 

поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти; 

3.3.6. Організація та аналіз результатів проведення ректорського 

контролю рівня сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти; 

3.3.7. Організація та інформаційно-методичний супровід процедур 

визначення рейтингу науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти; 

3.3.8. Координація процесів, пов’язаних з розробкою і впровадженням 

нових процедур забезпечення якості освітньої діяльності; 

3.3.9. Моніторинг рівня задоволеності здобувачів вищої освіти якістю 

викладання навчальних дисциплін, організації освітнього процесу та 

реалізації освітньо-професійних програм;  
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3.3.10. Моніторинг рівня задоволеності випускників Університету 

якістю реалізації освітньо-професійних програм та отриманих ними 

загальних та професійних компетентностей;  

3.3.11. Здійснення періодичної перевірки правильності заповнення 

документів, у яких фіксуються результати навчання здобувачів вищої освіти 

Університету (журнали обліку роботи навчальних груп, відомості обліку 

успішності, залікові книжки (індивідуальні навчальні плани), навчальні 

картки тощо); 

3.3.12. Аналіз кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів 

вищої освіти щодо організації освітнього процесу та забезпечення якості 

освітньої діяльності, формування пропозицій для прийняття управлінських 

рішень; 

3.3.13. Організація підготовки до проходження процедур ліцензування 

та акредитації освітніх програм (за необхідності); 

3.3.14. Надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги 

факультетам та кафедрам Університету у підготовці документів (освітніх 

програм та навчальних планів) щодо відкриття та ліцензування нових 

спеціальностей; 

3.3.15. Здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та 

проведення самоаналізу освітньо-професійних програм під час проходження 

процедури їх акредитації; 

3.3.16. Координація взаємодії учасників акредитаційного процесу з 

питань підготовки до акредитаційної експертизи та надання необхідної 

інформації; 

3.3.17. Сприяння комунікації Гарантів освітньо-професійних програм з 

Національним агентством забезпечення якості вищої освіти; 

3.3.18. Забезпечення обліку ліцензій на право провадження освітньої 

діяльності та сертифікатів акредитації освітньо-професійних програм; 

3.3.19. Організація інформування учасників освітнього процесу про 

перебіг та результати акредитаційної експертизи освітніх програм, 

оприлюднення матеріалів акредитаційної експертизи на офіційному сайті 

Університету (Звіт про самоаналіз освітньо-професійної програми,  

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми 

тощо); 

3.3.20. Розробка проектів наказів та доручень з питань, що належать до 

сфери діяльності групи (про організацію перегляду та оновлення освітньо-

професійних програм; про затвердження Гарантів освітньо-професійних 

програм; про підготовку до проведення акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм; про проведення ректорського контролю рівня 

сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти тощо) з 

урахуванням пропозицій Гарантів освітньо-професійних програм, 

факультетів та кафедр; 
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3.2.21. Участь в узагальненні пропозицій Гарантів освітньо-

професійних програм, факультетів і кафедр з питань підвищення якості 

надання освітніх послуг та реалізації освітньо-професійних програм; 

3.2.22. Підготовка доповідей, звітів, довідок та інших матеріалів з 

напрямку якості освітніх програм, методичного та інформаційного їх 

забезпечення, а також освітнього процесу в цілому; 

3.2.23. Контроль актуальності інформаційних і методичних матеріалів з 

питань системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, результатів 

ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм на офіційному 

сайті Університету. 

 

IV ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ 

 

4.1. Начальник навчально-методичного відділу та співробітники відділу 

мають право: 

4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням чинного законодавства 

України у галузі освіти, наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства 

освіти і науки України, рішень Вченої та Науково-методичної ради 

Університету з питань організації освітнього процесу, проведення практик 

здобувачів вищої освіти, підсумкової атестації випускників, забезпечення 

якості вищої освіти та реалізації освітньо-професійних програм;  

4.1.2. Залучати науково-педагогічний склад та навчально-допоміжний 

персонал до участі в роботі комісій, робочих груп з підготовки питань до 

засідань Вченої та Науково-методичної рад Університету; 

4.1.3. Організовувати підготовку факультетами, завідувачами кафедр 

інформаційних матеріалів для Міністерства освіти і науки України та 

місцевих державних органів управління в галузі освіти;  

4.1.4. Клопотати перед керівництвом Університету щодо заохочення або 

накладення дисциплінарних стягнень стосовно науково-педагогічних 

працівників за результатами здійснення контрольних перевірок; 

4.1.5. Брати участь у засіданнях Вченої та Науково-методичної рад 

Університету, вносити пропозиції щодо вдосконалення організації освітнього 

процесу, проведення практик, підсумкових атестацій випускників, а також 

підвищення якості реалізації освітньо-професійних програм та провадження 

освітньої політики в Університеті. 

4.2. Начальник навчально-методичного відділу та співробітники відділу 

зобов’язані забезпечувати: 

4.2.1. Дотримання вимог законодавства в галузі освіти; 

4.2.2. Дотримання вимог законодавства про працю, правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки; 

4.2.3. Ведення обліку та звітності згідно з чинним законодавством; 

4.2.4. Дотримання професійно-етичних норм поведінки, академічної 

доброчесності, забезпечення неухильного виконання антикорупційного 

законодавства; 
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4.2.5. Дотримання вимог Антикорупційної програми Університету. 

 

V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

  

5.1. Відповідальність за якісне та вчасне виконання покладених на 

відділ завдань та функцій за напрямами діяльності, визначеними цим 

Положенням, несе начальник відділу. 

5.2. Працівники відділу несуть відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання завдань, функцій та обов’язків, передбачених даним 

Положенням, іншими внутрішніми нормативно-правовими актами, 

посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, визначеними 

цим Положенням. 

 

VI КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ 
 

6.1. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно 

володіє українською мовою, має вищу освіту, стаж науково-педагогічної 

роботи або роботи у навчальних підрозділах не менше 5 років.  

6.2. У разі тимчасової відсутності начальника (відрядження, відпустки, 

тимчасової втрати працездатності) виконання його обов’язків покладається 

на провідного фахівця відділу з організації та планування освітнього 

процесу. 

6.3. Начальник НМВ: 

6.3.1. Організовує та контролює діяльність відділу щодо вчасного та 

якісного виконання покладених на них завдань та функцій; 

6.3.2. Координує діяльність структурних підрозділів Університету 

щодо здійснення освітнього процесу та виконання завдань з усіх напрямків 

роботи, віднесених до компетенції відділу; 

6.3.3. Бере участь у розробці Стратегії розвитку університету; 

6.3.4. Готує доповіді з питань організації освітнього процесу та якості 

реалізації освітніх програм, співдоповіді на засідання Науково-методичної та 

Вченої рад про підсумки навчальної та методичної роботи факультетів, 

кафедр;  

6.3.5. Узагальнює пропозиції факультетів, кафедр з питань 

удосконалення навчальної, методичної роботи, практичної підготовки та 

забезпечення якості надання освітніх послуг; 

6.3.6. Організовує розробку проектів наказів та доручень з питань 

освітнього процесу, навчально-методичної роботи, підвищення якості 

надання освітніх послуг та реалізації освітньо-професійних програм в 

Університеті; 

6.3.7. Організовує здійснення контролю за освітнім процесом; 

6.3.8. Вносить за вимогою керівництва Університету пропозиції щодо 

зміни штатів науково-педагогічного персоналу кафедр; 

6.3.9. Здійснює контроль за відповідністю освітньо-професійних 
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програм, що реалізуються в Університеті, вимогам Стандартів вищої освіти; 

6.3.10. Здійснює контроль відповідності якісного складу кафедр 

Університету Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності. 

6.4. Начальник НМВ має право: 

6.4.1. Вимагати від керівників факультетів, кафедр та структурних 

підрозділів Університету своєчасного оформлення плануючої документації і 

надання звітності щодо освітнього процесу, дотримання розкладів та графіків 

навчальних та інших видів занять, консультацій, заліків, екзаменів та 

підсумкової атестації; 

6.4.2. Вносити пропозиції до Стратегії розвитку Університету та 

плану її реалізації, планів роботи Науково-методичної та Вченої рад; 

6.4.3. Розглядати факти порушення освітнього процесу, вимагати від 

керівників кафедр і науково-педагогічних працівників пояснення з приводу 

причин таких порушень, доповідати щодо виявлення порушень керівництву 

Університету;  

6.4.4. Контролювати виконання факультетами і кафедрами положень 

нормативно-правових актів та вимог МОН України, наказів та доручень 

Університету, рішень Науково-методичної і Вченої рад університету з 

питань, що стосуються навчальної, методичної роботи, організації 

практичного навчання та внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

6.4.5. Клопотати перед керівництвом Університету щодо заохочення 

або накладення дисциплінарних стягнень стосовно науково-педагогічних 

працівників, а також працівників відділу; 

6.4.6. Ініціювати проведення перевірок кафедр, факультетів з питань 

навчально-методичної роботи, організації практичного навчання, дотримання 

принципів академічної доброчесності та якості надання освітніх послуг за 

наявності достатніх підстав; 

6.4.7. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності 

Університету на засіданнях Науково-методичної та Вченої рад, оперативних 

нарадах при ректорові, засіданнях кафедр, а також вносити пропозиції щодо 

вдосконалення навчальної, виховної, науково-дослідної і методичної роботи, 

підвищення якості надання освітніх послуг; 

6.4.8. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб та 

структурних підрозділів Університету документи та інші матеріали, 

необхідні для виконання посадових обов’язків; 

6.4.9. Підписувати і візувати документи, видавати внутрішні 

організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його 

компетенції; 

6.4.10. Давати підлеглим йому працівникам доручення з питань, що 

входять до їх функціональних обов’язків, контролювати своєчасність та 

якість їх виконання, одержувати від них необхідні документи і матеріали; 

6.4.11. Виїжджати в службові відрядження у встановленому порядку;  

6.4.12. Контролювати роботу факультетів щодо перевірки стану 

ведення журналів обліку роботи навчальних груп, відомостей обліку 
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успішності, залікових книжок (індивідуальних планів) здобувачів вищої 

освіти; 

6.4.13. Контролювати теоретичний та методичний рівень проведення 

занять, стан їх навчально-методичного забезпечення, якість викладання та 

дотримання принципів академічної доброчесності; 

6.4.14. Користуватися усіма об’єктами матеріально-технічної бази, 

послугами технічних та інших допоміжних служб, наявними можливостями 

для відпочинку та дозвілля. 

6.5. Начальник НМВ зобов’язаний: 

6.5.1. Брати участь у розробці освітньої політики як складової 

Стратегії розвитку Університету; 

6.5.2. Організовувати підготовку інформаційних та звітних матеріалів 

до МОН України з питань навчальної, методичної роботи, організації 

практичного навчання та функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності Університету; 

6.5.3. Організовувати виконання контрольних документів Вченої ради, 

МОН України; 

6.5.4. Координувати планові заходи щодо підготовки документів для 

проходження процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації 

освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня; 

6.5.5. Організовувати підготовку доповідей та співдоповідей на 

засідання Вченої та Науково-методичних рад;  

6.5.6. Забезпечувати інформаційно-аналітичне супроводження 

освітнього-процесу; 

6.5.7. Організовувати підготовку доповідей, звітів, довідок та інших 

матеріалів з питань навчальної та методичної роботи; 

6.5.8. Організовувати розробку проектів наказів, доручень з питань 

організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи та 

забезпечення якості надання освітніх послуг; 

6.5.9. Координація роботи відповідних підрозділів (факультет та 

кафедра) щодо розробки, перегляду та оновлення освітніх програм 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів; 

6.5.10. Організовувати розробку навчальних планів, робочих 

навчальних планів з підготовки фахівців першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів; 

6.5.11. Контролювати своєчасність та якість підготовки плануючої 

документації кафедр з навчальної та методичної роботи; 

6.5.12. Організовувати формування загального розрахунку обсягів 

навчальної роботи кафедр, розподілу його між науково-педагогічними 

працівниками та звіту про його виконання; 

6.5.13. Забезпечувати контроль виконання індивідуальних планів 

роботи науково-педагогічних працівників кафедр Університету; 
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6.5.14. Організовувати підготовку розкладів навчальних занять, 

заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти, підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти, а також зведеного графіка освітнього процесу 

Університету; 

6.5.15. Організовувати узагальнення результатів поточного та 

підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти; 

6.5.16. Організовувати підготовку узагальненого звіту про роботу 

екзаменаційних комісій Університету з підсумкової атестації випускників; 

6.5.17. Організовувати замовлення, видачу та облік документів про 

освіту, у тому числі їх дублікатів; 

6.5.18. Організовувати узагальнення пропозицій факультетів та кафедр 

з питань удосконалення навчальних планів, підготовки розкладів занять, 

впровадження інноваційних форм та методів навчання, здійснення 

навчально-методичної роботи та забезпечення якості надання освітніх 

послуг; 

6.5.19. Організовувати підготовку навчально-методичних розробок та 

рекомендацій щодо організації освітнього процесу, підвищення якості 

надання освітніх послуг та рівня задоволеності здобувачів вищої освіти; 

6.5.20. Організовувати аналіз та узагальнення підсумків діяльності 

кафедр, факультетів з питань навчальної та методичної роботи; 

6.5.21. Організовувати вивчення, узагальнення та поширення 

передового досвіду навчально-методичної роботи, організації практико-

орієнтованого навчання та підвищення якості надання освітніх послуг; 

6.5.22. Здійснювати вибірковий контроль за дотриманням навчальної 

дисципліни науково-педагогічними працівниками кафедр; 

6.5.23. Організовувати здійснення педагогічного контролю з боку 

керівництва та досвідчених науково-педагогічних працівників Університету; 

6.5.24. Організовувати роботу постійно-діючого семінару «Школа 

передового педагогічного досвіду» Університету; 

6.5.25. Організовувати на вимогу керівництва Університету розробку 

пропозицій щодо зміни штатів науково-педагогічного персоналу кафедр, 

забезпечувати контроль дотримання та виконання Ліцензійних вимог 

провадження освітньої діяльності з питань якісного складу кафедр; 

6.5.26. Сприяти та координувати діяльність кафедр щодо взаємодії з 

роботодавцями, навчальними закладами та науковими установами, а також 

залучення їх досвідчених працівників до освітнього процесу та перегляду, 

оновленню освітньо-професійних програм, що реалізуються в Університеті; 

6.5.27. Здійснювати підбір, розстановку та виховну роботу з 

персоналом відділу, визначати його функціональні обов’язки; 

6.5.28. Контролювати виконання функціональних обов'язків 

працівниками відділу; 

6.5.29. Контролювати дотримання працівниками відділу правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного 

захисту; 
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6.5.30. Дотримуватися вимог професійної етики та принципів 

академічної доброчесності; 

6.5.31. Організовувати ведення діловодства у відділі, облік, зберігання 

та використання навчальної та іншої документації; 

6.5.32. Організовувати ведення номенклатурних справ; 

6.5.33. Брати участь в організації роботи Науково-методичної ради 

Університету; 

6.5.34. За дорученням ректора здійснювати комплекс заходів щодо 

перевірки стану організації навчальної та методичної роботи, дотримання 

принципів академічної доброчесності та якості надання освітніх послуг, на 

факультетах та кафедрах. 

 

VІI ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ, ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

7.1. З питань повноважень відділу начальник відділу має право 

проводити наради деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-

педагогічних працівників кафедр з питань організації освітнього процесу, 

практик, підсумкових атестацій, забезпечення якості надання освітніх послуг 

та реалізації освітніх програм. 

7.2. Для реалізації своїх функцій та завдань відділ може отримувати 

інформацію чи надавати інформацію, що стосується його компетенції, брати 

участь та ініціювати спільні заходи, взаємодіяти в межах своєї компетенції з 

іншими структурними підрозділами Університету з питань реалізації 

освітньої політики та організації освітнього процесу. 

7.3. Виконуючи свої функції, відділ взаємодіє з: 

7.3.1. Кафедрами, факультетами та іншими структурними підрозділами 

Університету з питань реалізації освітньої політики, навчальної, методичної 

та організаційної роботи; 

7.3.2. Студентським самоврядуванням та представниками роботодавців 

з питань створення та реалізації освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців з вищою освітою, організації освітнього процесу та практичної 

підготовки, отримання зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх 

послуг; 

7.3.3. Підрозділами Міністерства освіти та науки України з питань 

освітньої діяльності в Університеті; 

7.3.4. Національним агентством забезпечення якості вищої освіти з 

питань ліцензування та проходження процедур акредитаційної експертизи 

освітніх програм, що реалізуються в Університеті. 
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VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Положення вступає в дію з моменту його схвалення Вченою радою 

Університету та затвердження наказом Університету. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Вченою радою 

Університету в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8.3. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється за рішенням 

Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу     Олена АКІМОВА 


