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1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методична робота мас на мсті nідвище1111я якості 11ідготовки фахівців з 
вищою освітою і полягає в розроблсш1і і вnровадженні в 11рактику технологій, 

рекомендацій, пропозицій, спрямованих на вдосконалення навчального процесу. 

Методична робота включає наукові дослідження з nроблем вищої школи та ін

формаційне забезnечення навчального процесу (науково-методична робота), 

впровадження рекомендацій щодо удосконалення процесу 1~авt1а~шя (11авчш11>1ю

методична робота) і ор1·ш1ізацію 11авчального процесу (ор11шізшtійно-методична 

робота). 

1.2. Методична комісія інституту/факультету є постійно діючим колегіш1ь-
11им орпшом при директорові інституту/декані факультету, що коордИІ~ус усі 

види методичної роботи в і11ституrі/на факультеті, розробляє і вnроваджус про

позиції щодо удосконалення 1швчш1ь1юго nроцесу 11а кафедрах інститу

ту/факу ш.тсту. 

У своїй роботі методична комісія інститугу/факультету керується Ста1уюм 

НТУУ «КПІ», Положенням про ор1;шізацію оснітш.о~·о процесу 11 НТУУ «КПІ», 

директив11ими й інструктивними матеріалами, що регламентують методичну 

роботу (накази, розпорядження, інструктивні листи Міністерства освіти і науки 

України, ректора, першого nроректора, директора інституту/декана факультету; 

рішення та і11формацій11і листи Методичної ради університету тощо). 

Рішення методичної комісії інститугу/факультету маюп. рскоме1щаційний 

характер і є основою в розробці розпоряджень директора інститугу/декшш фа

культету. 

Методична комісія інститугу/факультету: 

- здійснює планування, орrанізаLtію і контроль науково-методичної та на

вчально-методичної роботи в інституті/на факультеті, вюночаючи коордИІ~ацію і 

контроль цієї роботи 1ta кафедрах; 
- вивчає, узагальнює і впроваджує в інституті/на факул1.тсті передовий до

свід методичної роботи інших інституrів/факультстів і кафедр університету, ін

ших вищих навчальних закладів; 

- узагш1ьнює і поширює передовий досвід роботи викладачів інститу

ту/факультету, сприяє удосконш1с1111ю педагогічної майстерності науково

педагогічних працівників; 

- ш1роваджує рішення Методич1юї ради університету; 

- ор111нізовує проведення інститутських/факультетських науково-методич-

них конференцій та міжкафедральних методичних семінарін; 

- розглядає рукониси навчал1.11их видань і дає рекомендації вченій раді ін

ституту/факультету щодо надання відnовідних грифів. 

І .З. Методич1ш комісія затверджується розnоряджс1111ям директора інститу

ту/декана факультету у такому складі: 

- голова комісії - заступник директора інститугу/декана факультету з на

вчаль1ю-методичної роботи; 

застуnник голови комісії; 

- секретар комісії; 

- члени комісії - науково-11едаrогічні працівники, які організовують навча-

111.1ю-методичну роботу на кафедрах інститугу/факут.тету, а також nровідні 11а

уко1ю-nедаго~·ічні nрацівники кафедр. 

1.4. Виконання обов'язків члена комісії розглядасrься як орrdнізаційна ро
бота, заnисується в індивідуалмюму nлані викладача, а також враховується nри 

рейтингува1111і 1шуково-педап)1·ічних працівників. 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Методична комісія і11ституrу/факультету: 

- 11а основі Стшщартів вищої освіти за спеціальностями і ріннями вищої 

освіти організовує розроблення і розгляд відповідних оснітніх npor-paм і навча

ль11их nланів за спеціальностями інституту/факультету; 

- аналізує зміст робочих 11авчальних планів, розклад занять і розробляє ре

комендації щодо їх удосконалення; 

- організовує вибір студентами інституту/факультету вибіркових навчаль

них дисциплін; 

- аналізує і r1роводить обговорення змісту навчш1ь1шх дисциплін у взаємо

зв'язку з іншими 1швчальними дисциплінами; 

- розглядає і рекомендує ;ю затвердження про1-рами навчал1,них дисциплін і 

робочі програми кредитних модулів; 

- розглядає і рекомендує до впровадження у навчш1ь1шй процес результати 

виконання науково-дослідних робіт до лабораторних робіт, лекцій тощо; 

- узагальнює роботу кафедр щодо організації і пропел.ення випускної атес

тації студе1пів інституту/факультету та готує це пита11ня для розгляду Іtа вченій 

раді інL1итуту/факультету; 

- здійснює вивчення, а11аліз, розробку і впровадження в практику робm·и 

кафедр прогресивних методів навчання і нових методичних концепцій викла

да~шя навчаль1шх дисциплін, сnрямованих на r1ідвищс1111я науково-методичного 

рівня 11авчш1ь1юго процесу, його інтенсифікацію, активізацію пізнавал1.ної дія

лмюсті студентів, 11ідвищення стуnеня засвоєння ними нанчального матеріалу; 



- розглядає і виносить рекоме1щації щодо методики проведення лекцій, 

практичних і лабораторних занять, виробничої практики, науково-дослід1шх ро

біт студентів, курсового проектува1111я тощо; 

- розглядає і ви11осить рекомендації щодо орІ'Rнізації наr1t~ал1.1юго r1роцесу 

у філіях кафедр на підприємствах і організаціях; 

- аналізує забезпеченість навчальних дисниплін підручниками, навчальни

ми rюсіб1tиками, методичними вказівками і рекомендаціями, довідниками тощо 

і наявності відповід1шх видань у 11ауково-техніt111ій бібліотеці та на кафедрах; 

- ашu~ізус <..ї'ШІ і11формацій110-методич1юго забезпече1111я 1швчаль1ю1·0 11ро

цесу, а також наявність навчально-методичної документації tia сайтах кафедр та 

у електрошюму кампусі; 

- формус план видань навчал1.но-методич11ої літератури на пото'ІІІИЙ на

вчальний рік і контро11ює його виконання; 

- поводить експертизу рукописів навчал1.11их видань та 11адає рекомендації 

щодо доцільності вида1111я та надання відповідних r1JИфів; 

- шшлізус стан 11авчально-набораторної бази кафедр, кабін<..·тів курсового і 

дипломного проектування, їх оснащс1шя необхід11им облад11а1111ям і літературою 

та виносить рекомендації щодо їх 1юдальшого розвитку; 

- ашu1ізус використання кафедрами технічних засобів навчання і засобів 

наочності, виносить рекомендації щодо їх ефективності та методики їх11ього за

стосува1111я; 

- орга11ізовує вив'1сш1я бюджету 1швча.11ь1ю1·0 часу студе11тів, а1шлізус від-

11овідні<..їь планово~·о і фактичного обсягів самостійної роботи студентіn з 1ш

вчальних дисциплін і виtюсить необхідні рекомендації; 

- виtюсить рекоме1щації щодо розробле1111я семестрових графіків, що рег

ламентуюп, термі11и ко11трольних заходів з кож11ої навчалмюї дисциплі11и і за

безпечують рівномірні<..їь навантаження студентів протягом семестру; 

- аналізує виконання навчальних планів і результатів семестрового ко11тро

то студе1пів ін<..їитуrу/факультету, ректорського контролю; 

- ашu~ізус ефектив11ість різних методів і форм контролю резуш.татів на

вча1111я студентів і розробляє рекомс11дації щодо їх удоско1шле1111я; 

- орга11ізовус 11роведе1шя відкритих лекцій науково-педагогічних 11рац.івни

ків, які 11ретендують 1ш присвосш1я вчених зва11ь та готує вис1ювки для вче1юї 

ради інституrу/факу льтету; 

- аналізує викшш1шя кафедра.11ь11их планів 11роведення відкритих занять, їх 

результати з погляду 1юширення 11ередового досвіду та удосконалення методич

ної підготовки молодих викладачів; 

- ш1а.11ізує кафедра.11ьні плани підвищення кваліфікації науково-педагогіч

них працівників та їх виконання; 

а11алізус результати 11ауково-методич11ої, навча.11ь110-методи'шої, органі

заційно-методичної роботи кафедр та складові рейти11гів кафедр; 

- аналізус робаrу кафедральних методич1шх семінарів, сприяє poб<rri загаль

ноу11іверситетських методичних семінарів і науково-методичних конференцій; 

- організовує виконання наукових робіт з проблем вищої школи; 

- організовує вивчення передового досвіду у методич11ій роботі інших ін-

ституrів/факультстів та інших вищих навчальних закладів; 

- узагальнює 11ередовий досвід кафедр інститугу/факультету, виносить ре

комендації щодо під1·отовки 1шуково-методичних статей і доповідей; 
- організовус проведення інститутс1.ких/факультетських олімніад, конкур

сів студентських робіт тощо. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

З. І. Діял1,ніст1. методичної комісії інституту/факультету 1юляrdс в 1юточній 

1шуково-методи'111ій, навча.111.1ю-методич11ій і організаційш>-методи'ІІІій роботі, 

що виконується членами комісії, і колсктив11ій роботі 11ід час засідаю. комісії. 

Засідання комісії проходять, як правило, оди11 раз на місяць. Ріше1111я прийма

ються більшістю голосів, за умови присутності не менше половини склалу комі
сії. Під час засідання комісії ведеться протокол, який підписується 1·шювою та 

секретарем комісії. 

З.2. Робота методичної комісії орr·анізовусться за річ11им плавом. І Ілан сюш

дасrься з двох частин: І) тематичний план роботи із заз1шче1шям 1шйменува1шя 

заходів, вико1шв11ів і термі11ів виконання; 2) календарний план засідань комісії із 

заз1ш•1енням дати засідань, ос1юв1шх пи111111" що виносяться на кож11с засідання, 

і відповідальних за підготовку кожного питання. Пна11 складається 1ia 1юточний 

навчальний рік до 15 вересня, підписусп.ся головою комісії і затверджується 

директором ін<..їи-rуrу/дека~юм факультету. 

З.З. За підсумками роботи методична комісія щоріt11ю звітує на вче11ій ралі 

і11ституту/факут.тету. Пис1.мовий звіт про виконання плану (а також про вико

нану роботу) за r1ідписом голови методичної комісії шщасrься директору інсти

туту/декану факультету і є складовою части11ою звіту і11ституту/факут.тету. 

З.4. Керівнинтво методичною комісією ін<..ї·итуту/факультету здійс11ює її го

лова. 

Голова методичної комісії: 

готує про11озиції щодо складу методичної комісії інституту/факультету; 

керує роботою методич1юї комісії, головує на засіданнях комісії; 

направляє й аналізує методичну роботу кафедр і11ституту/факультету; 



- бере участь у ш1анува•ші й 011ішованні якості виконання науково-мето

дичної роботи в інституті/на факу111.тсті; 

- веде через застушшка і секретаря комісії облік викона1шя рішень вченої 

ради і11ституrу/факу111;rсту з методичних питань та рішень методичної комісії; 

- організовує через відповідальних за методич11у роботу 11а кафедрах впро-

вадження рекомендацій і рішень методичної комісії; 

- готує звіт про роботу методичної комісії за 1швчальний рік. 

Заступник голови методичної комісії: 

- заміщує голову у разі йо1·0 відсутності, включаючи участь у роботі Мето

дичної ради університету; 

- разом з головою 11ла11ує й організовує роботу мстодич11ої комісії інститу

ту/факу л~.тету; 

- організовує проведення науково-методичних конфере1щій та методичних 

семінарів в інститугі/на факультеті. 

Секретар методичної комісії: 

місії; 

готус проекти шшнів роботи комісії на 1шнчш1ь11ий рік; 

ор1·а11ізовує 11ідпповку питань для розгляду 1ш засіда1111ях методич11ої ко-

готує інформанію з питань діяль11ості комісії; 

веде протокол і всю документацію комісії. 

Члени комісії: 

- беруть участь у засіданнях МL'Тодичної комісії; 

- за дорученням голови методичної комісії або секретаря здійснююп. попе-

редню експертизу поданих до методичної комісії матеріалів; 

- забезпечують виконання рішень методичної комісії на кафедрах. 

3.5. Документація методичної комісії інститугу/факультету включає: 
- розпоряджеш~я ;1иректора інституту/декана факультету про затвердження 

складу методичної комісії, а також розпорядження про зміну її складу; 

план роботи методичної комісії на поточний навчальний рік; 

звіт про роботу методичної комісії за ми~1улий навчш1ьний рік; 

11ротоколи засідш11. Мf..'Тодич1юї комісії; 

інструктивні, інформаційні, звітні матеріали і документи, що роз1·J1ядш1и

ся комісією. 


