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І. Загальні положення 
1.1. Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом 

університету, через який здійснюється керівництво і контроль за навчальною та 
навчально-методичною роботою. 

1.2. Управління навчально-методичним відділом здійснює керівник відділу, 
який безпосередньо підпорядковується першому проректору. Керівник навчально-
методичного відділу призначається і звільняється наказом ректора університету. 

1.3. Структуру навчально-методичного відділу, штати і посадові обов'язки 
затверджує ректор університету. 

1.4. Всю свою роботу навчально-методичний відділ університету організовує 
і проводить від імені і за дорученням ректорату. Його розпорядження є 
обов'язковими для деканатів, кафедр, всього професорсько-викладацького складу, 
навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу університету. 

1.5. Навчально-методичний відділ проводить свою роботу в тісному контакті 
з деканатами факультетів, кафедрами, науковою частиною, відділом у справах 
молоді, відділом кадрів, центром довузівської підготовки, центром моніторингу 
забезпечення якості освіти, бухгалтерією та громадськими організаціями 
університету. 

2. Основні завдання навчально-методичного відділу. 
2.1. Підвищення ефективності освітнього процесу і якості навчання. 
2.2. Наукова організація освітнього процесу. 
2.3. Своєчасна підготовка даних і науково обґрунтованих пропозицій, які 

забезпечують успішне керівництво освітнім процесом на факультетах і кафедрах. 
2.4. Координація навчальної і навчально-методичної роботи факультетів і 

кафедр. 
2.5. Розробка рекомендацій до перспективних планів розвитку університету. 
2.6. Узагальнення підсумків, аналіз і розповсюдження передового досвіду 

навчальної і навчально-методичної роботи факультетів і кафедр. 
2.7. Організація і повсякденна участь у здійсненні контролю за виконанням 

рішень з навчальних і навчально-методичних питань вищих керівних органів і 
ректорату. 

3. Функції навчально-методичного відділу 
3.1. Організація чіткого виконання навчальних планів. 
3.2. Організація складання робочих навчальних планів, програм на кожен 

навчальний рік. 
3.3. Контроль за складанням розкладів навчальних занять, графіків 

проміжних і підсумкових контролів та їх дотримання факультетами і кафедрами. 
3.4. Затвердження розкладів консультацій. 
3.5. Контроль за правильністю обліку робочого дня навчально-допоміжного 

персоналу. 
3.6. Контроль за плануванням і обліком фактичного навантаження 

викладачів. 
3.7. Контроль за правильністю обліку відвідування студентами занять. 
3.8. Перевірка правильності розрахунків при плануванні навчального 

навантаження викладачів. 
3.9. Складання зведень даних про підсумкові контролі студентів 

університету. 
3.10. Організація, документальне оформлення, контроль і підведення 

підсумків педагогічної практики студентів. 
3.11. Організація і документальне оформлення ЕК. 
3.12. Контроль за правильним оформленням документації на кафедрах і 

факультетах та внутрівузівською звітністю. 
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3.13. Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку. 
3.14. Підготовка матеріалів до річних звітів про діяльність університету. 
3.16. Своєчасне складання і подання статистичної звітності. 
 

4. Повноваження навчально-методичного відділу 
4.1. Контролювати за виконанням директив, наказів, розпоряджень, 

інструкцій і вказівок вищестоящих організацій, рішень ради університету та 
ректорату з питань організації навчально-методичної роботи. 

4.2. Залучати викладачів і лаборантів до участі в роботі різних комісій. 
4.3. Вимагати від деканів, завідуючих кафедрами підготовки матеріалів і 

даних для подання у вищестоящі організації та ректорату університету.  
4.4. Доручати виконання окремих завдань з навчальної і методичної роботи 

працівникам деканатів, кафедр та інших підрозділів. 
4.5.Вимагати від деканатів, кафедр, навчально-методичних кабінетів та 

інших підрозділів своєчасного і якісного виконання всіх розпоряджень навчально-
методичного відділу. 

4.6. Вносити пропозиції ректорату щодо удосконалення організації і 
проведення навчальної, виробничої та педагогічної практик студентів.  

4.7 Клопотати перед керівництвом університету про заохочення працівників, 
що відзначилися, чи про покарання порушників трудової дисципліни.  

 
5. Відповідальність навчально-методичного відділу 

5.1 Усю відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених цим 
Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник навчально-методичного 
відділу.  

5.2 Ступінь відповідальності інших співробітників відділу встановлюється 
посадовими інструкціями.  

5.3 Навчально-методичний відділ звітує про свою діяльність перед ректором 
Університету та першим проректором. 


