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Положення
про методичний відділ академії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення визначає основні завдання, функції, права і
відповідальність методичного відділу, а також визначає взаємодію
відділу з іншими структурними підрозділами академії.

1.2 Методичний відділ – це структурний підрозділ і орган управління
методичною роботою в академії.

1.3 Методичний відділ безпосередньо підпорядковується проректору з
науково-педагогічної та навчальної роботи.

1.4 Діяльність методичного відділу поєднується з централізованим
керівництвом ректора академії, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи.

1.5 Методичний відділ в своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про вищий
учбовий заклад», Правилами внутрішнього трудового розпорядку
академії, Статутом академії, окремими Положеннями за різними
напрямками роботи академії, даним Положенням, нормативними
документами щодо методичної роботи, наказами, розпорядженнями і
дорученнями ректора, проректора з науково-педагогічної і навчальної
роботи.

1.6 Методичний відділ у своєму складі має наступні сектори:
• планування, організації та контролю методичної роботи;
• планування, організації та контролю за підвищенням кваліфікації

професорсько-викладацького складу ОНАХТ;
• акредитації та ліцензування.
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1.7 Штатний розклад відділу затверджується ректором академії.
1.8 Усі працівники методичного відділу призначаються на посаду і

звільняються з посади наказом ректора, за поданням начальника
методичного відділу, проректора з науково-педагогічної та навчальної
роботи передбаченому діючим трудовим законодавством.

1.9 Ліквідація методичного відділу проводиться за наказом ректора.
1.10 Контроль і перевірку діяльності методичного відділу проводять:

ректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи і вищі
керівні органи управління. Контролю підлягає вся діяльність
методичного відділу.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДІЛУ

Робота відділу здійснюється за планом роботи, який складається на
календарний рік та охоплює роботу підпорядкованих йому секторів.
Основними завданнями методичного відділу є:
2.1 постійне удосконалення навчального процесу з метою забезпечення

підготовки фахівців, які відповідали б вимогам світових стандартів і
потребам споживача на ринку праці;

2.2 підвищення конкурентоспроможності академічної освіти на світовому
ринку освітніх послуг та інтеграція системи освіти академії у світовий
освітній простір;

2.3 реалізація положення Болонської декларації, остаточне впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

2.4 удосконалення управління якістю підготовки фахівців;
2.5 удосконалення управління якістю методичної роботи академії та

науково-методичної роботи кафедр, методичного забезпечення
дисциплін;

2.6 забезпечення інтенсифікації навчального процесу введенням новітніх
інформаційних, комп’ютерних, телекомунікаційних технологій навчання
та розроблення методичного супроводження для використання даних
технологій;

2.7 забезпечення організації систематичного підвищення кваліфікації
викладачів академії та співробітників методичного відділу, пошук і
впровадження нових форм та методів роботи з молодими викладачами;

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Аналіз стану методичної роботи, якості навчання студентів, якості
викладання дисциплін та надання пропозицій щодо підвищення якості
навчання й викладання  керівництву академії.
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3.2. Контроль за розробленням, поновленням навчальних та робочих планів
та відповідності їх Державним стандартам.

3.3. Комплектування разом з кафедрами професорсько-викладацького складу
та навчально-допоміжного персоналу.

3.4. Здійснення контролю за виконанням планів методичної роботи кафедр та
індивідуальних планів викладачів.

3.5. Консультування всіх підрозділів академії щодо методичних питань і
організації навчального процесу.

3.6. Впровадження нових технологій навчання, аналіз впливу даних
технологій на якість навчання.

3.7. Аналіз та управління якістю підготовки фахівців.
3.8. Планування, організація та контроль підвищення кваліфікації викладачів

та співробітників методичного відділу.
3.9. Збір, аналіз й узагальнення стану навчально-методичної і науково-

методичної роботи кафедр академії.
3.10. Створення  банку даних: ОПП, ОКХ, типових робочих програм з

дисциплін.
3.11. Забезпечення методичного супроводу  Школи педагогічної майстерності.
3.12. Організація та проведення щорічної науково-методичної конференції

викладачів академії, інформування кафедр щодо проведення
всеукраїнських і міжнародних конференцій та залучення до участі
викладачів.

3.13. Організація роботи методичних семінарів, психолого-педагогічного, з
поглиблення знань з української мови; консультування керівників
семінарів з усіх методичних питань.

3.14. Складання планів видання підручників, навчальних посібників,
конспектів лекцій, методичних вказівок тощо, а також планів проведення
відкритих лекцій провідними викладачами кафедр, спеціалістами галузей.

3.15. Консультування викладачів академії з питань структури, змісту, порядку
розгляду навчальних і робочих програм, редагування інструктивно-
методичних матеріалів,  конспектів лекцій тощо.

3.16. Координація роботи членів науково-методичної комісії Міністерства
освіти і науки України, спеціальностей академії, голів постійно діючих
комісій методичної ради.

3.17. Діловедення з методичних питань:
•  організація роботи методичних комісій з напрямів підготовки;
• збір та аналіз звітів кафедр з питань методичної роботи;
• збір та аналіз звітів про стажування;
• підготовка наказів щодо методичної діяльності академії.

3.18 Вести табелювання роботи співробітників методичного відділу.
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4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Методичний відділ має право:
4.1. здійснювати контроль на факультетах і кафедрах за підготовкою фахівців з

усіх напрямків методичної роботи;
4.2. проводити перевірки навчальної дисципліни студентів, виконання

графіка навчального процесу та трудової дисципліни викладачів та
навчально-допоміжного персоналу;

4.3. відвідувати відкриті заняття, які проводять викладачі, з метою
контролю якості їх проведення;

4.4. вимагати від посадових осіб кафедр і факультетів, інших підрозділів,
виконання усіх нормативних документів з навчальної та методичної
роботи;

4.5. вимоги методичного відділу і уповноважених ним осіб щодо отримання
інформацій, довідок є обов'язковими для кафедр і факультетів;

4.6. вести листування, запити з питань методичної роботи, які не вимагають
узгодження з ректором академії;

4.7. вносити пропозиції керівництву академії щодо заохочення працівників
відділу за успіхи в роботі та щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності осіб за не виконання поставлених задач з методичної
роботи.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

5.1. Методичний відділ очолюється начальником методичного відділу, який
призначається на посаду за наказом ректора, за поданням проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи.

5.2. Посаду начальника методичного відділу може займати доцент, який
має досвід навчальної й методичної роботи та має науково-педагогічний
стаж не менше 5 років.

5.3. Начальник відділу зобов’язаний:
– на підставі Положення про методичний відділ розподілити весь обсяг

роботи між працівниками відділу, розробити для працівника посадову
інструкцію;

– організувати виконання завдань, функцій і обов'язків, які покладено на
відділ даним  Положенням та іншими нормативними документами,
дорученнями, розпорядженнями та наказами ректора академії, проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи.
5.5 На час відсутності начальника методичного відділу (відрядження,
відпустка, хвороба тощо) керівництво доручається одному з співробітників за
наказом ректора.
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Відповідальність за неналежне і несвоєчасне виконання завдань, які
покладено на методичний відділ, несе начальник методичного відділу.

6.2. Відповідальність співробітників методичного відділу встановлюється
посадовими інструкціями.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ АКАДЕМІЇ

7.1. Методичний відділ виконує свої обов'язки у взаємодії та зв'язках:
• з проректором з науково-педагогічної і навчальної роботи у порядку

безпосереднього підпорядкування;
• з іншими проректорами, деканатами, директорами інститутів, кафедрами,

викладачами, з усіх питань, що зв'язані з підготовкою фахівців,
комплектування академії студентами, викладачами, навчально-
допоміжного персоналу та інших питань описаних у розділі «Функції
відділу»;

• з іншими структурними підрозділами, діяльність яких впливає на роботу
методичного відділу: відділ кадрів, бухгалтерія, договірний відділ
тощо;

• з ректоратом, Вченою радою академії, вченими радами факультетів,
радами спеціальностей з питань контролю та організації методичної
роботи з підготовки фахівців.

7.2    Методичний відділ може встановлювати зв'язки з методичними відділам
інших ВНЗ з питань використання кращого досвіду в своїй роботі та
підготовці фахівців.

Начальник
методичного відділу                                                     В.Г. Мураховський

Погоджено:

Проректор
з науково-педагогічної
та навчальної роботи Ф.А. Трішин


