
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ ФАКУЛЬТЕТУ 

 
1 Загальні положення 

1.1 Положення про навчально-методичну комісію факультету 

розроблено на підставі Положення про навчально-методичну раду НТУУ 

«КПІ». 

1.2 Навчально-методична комісія факультету створюється для 

вирішення важливих питань організації навчального процесу, пов’язаних з 

входженням в Болонську систему освіти, питань методичного забезпечення 

навчального процесу у світлі сучасних вимог, організації практики студентів, 

організації зв’язку випускаючих кафедр з навчальними закладами, вивченню 

та обміну досвідом роботи. Роботу навчально-методичної комісії очолює її 

голова. 

1.3 До складу навчально-методичної комісії входять заступники 

деканів факультетів з навчальної роботи, завідувачі кафедр та провідні 

викладачі кафедр факультетів. Очолює навчально-методичну комісію 

факультету, як правило, заступник декана факультету з навчальної роботи. 

1.4 Навчально-методична комісія факультету працює за планом, 

складеним на навчальний рік та схваленим деканом факультету. 

1.5 Найбільш важливі питання навчально-методична комісія 

виносить на обговорення вченої ради факультету. Рекомендації і рішення 

навчально-методичної комісії факультету затверджуються деканом 

факультету та вченою радою факультету. 

1.6 Навчально-методична комісія щорічно звітує про роботу на 

вченій раді факультету. 

 

2. Завдання та функції навчально-методичної комісії університету. 

2.1. Визначальним орієнтиром у роботі навчально-методичної комісії 

є вимоги Болонської системи, спираючись на які, комісія розглядає і 

обговорює питання навчально-методичної роботи на факультеті як взагалі, 



так і за відповідними спеціальностями. 

2.2. Комісія проводить моніторинг якості знань студентів, розглядає 

питання професійної підготовки майбутніх фахівців; навчально-методичної 

роботи на факультеті й організації розробки навчально-методичних 

рекомендацій щодо удосконалення навчально-методичної роботи. 

2.3. Навчально-методична комісія вивчає та аналізує навчально-

методичну документацію факультету, у якій відображено зміст навчання: 

• навчальні плани, робочі навчальні плани; 

• робочі програми за дисциплінами кафедр; 

• плани лекційних, практичних та лабораторних занять за 

дисциплінами кафедр факультету; 

• програми навчальних і виробничих практик. 

2.4. Комісія вивчає методику проведення лекційних, практичних, 

лабораторних занять і вносить пропозиції щодо їх вдосконалення. 

2.5. Навчально-методична комісія координує й удосконалює роботу 

кафедр з розробки тематики та сучасних рекомендацій щодо написання 

студентами курсових і випускних робіт. 

2.6. Комісія розглядає графіки і бюджет часу самостійної роботи 

студентів за дисциплінами кафедр, забезпечення цього виду діяльності 

навчальною та навчально-методичною літературою. 

2.7. Комісія аналізує, узагальнює й розповсюджує передовий досвід 

навчально-методичної роботи викладачів університету та провідних фахівців 

різних галузей. 

2.8. Навчально-методична комісія рекомендує до розгляду на вченій 

раді університету навчально-методичних рекомендацій, розроблених 

викладачами факультетів. 

2.9. Комісія координує навчально-методичну роботу кафедр. 

2.10. Проводить моніторинг поточної та державної атестації студентів 

і надає відповідну інформацію вченій раді факультету. 



2.11. Розглядає питання впровадження в навчальний процес нових 

інноваційних методів і освітніх технологій навчання. 

2.12. Обговорює плани й проведення науково-методичних 

конференцій, презентацій наукових праць фахівців. 

2.13. Бере участь у розробці вимог до типового навчально-

лабораторного устаткування, наочних посібників, аудіовізуальних, 

комп’ютерних технологій навчання; участь у формуванні перспективних 

планів видання навчальної, науково-методичної та наукової літератури з 

дисципліни і забезпечення їх навчальною літературою в бібліотеці. 

2.14. Аналізує розклад занять студентів і вносить відповідні 

пропозиції. 

 

 

3. Загальні положення 

3.1. Планові засідання навчально-методичної комісії проводяться 

один рази на місяць. 

3.2. Рішення навчально-методичної комісії факультету 

відображаються на спеціальних стендах, сайті факультету. 


