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1. Загальні положення 

 

1.1. Науково-методична рада (далі НМР)  Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А.С. Макаренка (далі – Коледж) є постійно діючим 

колегіальним дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, 

координацію та планування науково-методичної діяльності в Коледжі. 

Визначає основні напрямки науково-методичної роботи з питань підвищення 

ефективності та якості вищої освіти і удосконалення освітнього процесу з 

проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва освітнім 

процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення 

педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників Коледжу. 

 

1.2. Науково-методична рада створюється за рішенням Вченої ради Коледжу. 

1.3. У своїй діяльності НМР керується Законом України «Про вищу освіту»            

(від  1 липня  2014 р. № 1556 - VII), нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради та ректорату. 

 

2. Мета та напрями діяльності науково-методичної ради 

  

2.1 Головною метою діяльності НМР є організація, координація і контроль 

науково-методичної роботи в Коледжі, спрямованої на підвищення якості 

освітнього процесу, підготовку фахівців відповідно європейським освітнім 

стандартам. 

2.2. Основними напрямами діяльності НМР є: 

− удосконалення організаційного та методичного забезпечення 

освітнього процесу, інтенсифікація освітнього процесу на основі 

впровадження сучасних методів навчання, передових освітніх та новітніх 

інформаційних технологій; 

− керівництво поточною науково-методичною роботою в Коледжі й контроль 

за відповідність її показників стандартам вищої освіти та державним вимогам 

до акредитації спеціальностей, ліцензійним умовам; 

− надання рекомендацій з удосконалення організації самостійної  та 

індивідуальної роботи студентів, методів контролю  успішності та критеріїв 

оцінювання рівня підготовленості студентів; 

− координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи в 

Коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, 

сприяння підвищенню професійного рівня викладачів. 

 

3. Завдання науково-методичної ради Коледжу 

 

Головним завданням НМР є планування та координація науково-методичної 

роботи в Коледжі, контроль за її станом  в навчальних підрозділах, розробка 

практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення освітнього 

процесу та його методичного забезпечення. 

            Виходячи з напрямів діяльності НМР, на неї покладені такі завдання: 

3.1. Визначення стратегічних напрямів методичної роботи в Коледжі. 



3.2. Запровадження в освітній процес стандартів вищої освіти та стандартів 

освіти Коледжу, контроль за виконанням їхніх вимог. 

3.3. Участь в підготовці проектів навчальних планів, робочих навчальних 

планів на кожен навчальний рік та їх науково-методична експертиза. 

3.4.  Моніторинг стану навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу в Коледжу, розробка рекомендацій щодо удосконалення його змісту. 

3.5. Сприяння впровадженню науково-обґрунтованих методик викладання 

дисциплін і контролю знань, застосування інноваційних технологій і 

технічних засобів навчання. 

3.6. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду науково-

методичної роботи структурних підрозділів Коледжу, кафедр, інших ВНЗ 

України, організація заходів щодо обміну досвідом між кафедрами. 

3.7. Участь в розробці, вдосконаленні та затвердженні облікових і звітних 

форм навчальної документації. 

3.8. Розробка рекомендацій щодо наукової організації роботи науково-

педагогічного складу Коледжу (встановлення норм навчального 

навантаження, методичної, виховної роботи тощо). 

3.9. Подання рекомендацій стосовно організації нових кафедр та 

запровадження нових спеціалізацій. 

 

4. Структура, склад, регламент і організація роботи НМР 

 

4.1. До складу НМР входять голова, заступник голови, секретар та члени ради.  

4.2. Науково-методична рада формується з: 

− заступника директора з навчально-методичної роботи; 

− заступника директора з навчальної роботи; 

− заступника директора з виховної роботи; 

− голів предметно-циклових комісій; 

− завідувачів кафедр; 

− завідувачів відділеннями; 

− методиста коледжу; 

− завідувача виробничою практикою; 

− науково-педагогічних працівників. 

4.3. Науково-методична рада проводить свою роботу у формі засідань, які 

скликаються за рішенням голови НМР. У період між засіданнями поточна 

робота здійснюється керівництвом ради, до складу якої  входять голова, його 

заступник і секретар. 

4.4. Голова та секретар НМР Коледжу призначається із числа членів науково-

методичної ради. У разі відсутності голови НМР його обов’язки виконує 

заступник. Голова здійснює керівництво діяльністю НМР, затверджує 

рішення, рекомендації, протоколи засідань. 

4.5. Засідання НМР проводяться головою, або, за його дорученням, 

заступником, відповідно до затвердженого плану. 

4.6. План роботи науково-методичної ради Коледжу затверджується на 

першому засіданні НМР її головою. 



4.7. Для підготовки та розгляду окремих питань голова ради може створити 

робочу групу (комісію). 

4.8. Засідання НМР є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не 

менше 2/3 членів ради. Рішення НМР Коледжу вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради в результаті 

відкритого голосування. 

4.9. Про засідання НМР та його порядок денний секретар повідомляє членів 

ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання. Матеріали засідань науково-

методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря. 

4.10. Рішення НМР оформляються у вигляді витягів з протоколу. 

4.11. Рішення НМР є обов’язковим для виконання всіма підрозділами Коледжу, 

посадовими особами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками. 

4.12. Робота в складі НМР планується членам ради у розділі «Методична робота» в 

індивідуальних планах викладачів. 

 

5. Права та обов’язки членів науково-методичної ради 

 

5.1.  Члени НМР мають право: 

− перевіряти науково-методичну роботу підрозділів Коледжу; 

− вносити на обговорення  НМР питання, спрямовані на поліпшення якості 

наукової й методичної роботи; 

− надавати пропозиції щодо удосконалення методичної роботи в Коледжі. 

5.2. На секретаря науково-методичної ради додатково до обов’язків члена 

НМР покладаються такі обов’язки: 

− здійснювати організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань 

НМР, забезпечення її діяльності; 

− складати протоколи засідань; 

− надавати членам ради необхідну інформацію з питань, що заплановані для 

розгляду на засіданнях НМР; 

− здійснювати діловодство НМР, забезпечувати зберігання документації. 

5.3. Члени НМР зобов’язані: 

− завчасно готувати матеріали на засідання НМР та надавати їх голові не 

пізніше як за три робочі дні до початку засідання; 

− відвідувати засідання НМР, брати участь в розробці матеріалів та обговорені 

питань порядку денного; 

− виконувати доручення голови НМР у визначені терміни. 


