
Науково-методична рада навчально-наукового інституту є дорадчим органом при
директорові інституту. Основним її завданням є координація методичної роботи в інституті,
контроль за її станом на кафедрах інституту, розроблення практичних рекомендацій і
пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.

Кандидатуру голови науково-методичної ради інституту рекомендує Вчена рада
інституту. Науково-методична рада інституту затверджується розпорядженням директора
інституту у складі голів комісій базових напрямів, голів комісій спеціальностей, закріплених
за інститутом, голови редакційно-видавничої комісії, а також інших комісій, які
утворюються з урахуванням потреб інституту. Із числа членів методради інституту
призначається заступник голови,  який виконує обов’язки голови під час його відсутності.

Науково-методична рада інституту:
• розглядає навчальні програми та навчальні плани базових напрямів і спеціальностей,

закріплених за інститутом, і розробляє рекомендації щодо їх затвердження; комісії базових
напрямів підготовки та комісії спеціальностей розглядають і затверджують робочі програми
навчальних дисциплін, які читаються для студентів відповідних базових напрямів та спеціальностей;

• контролює наявність та правильність і своєчасність затвердження робочих програм
навчальних дисциплін, які читаються для студентів інституту;

• розглядає і затверджує інститутські плани видання навчально-методичної літератури;
• взаємодіє з відділом акредитації навчально-методичного управління Університету

з питань акредитації кафедр інституту;
• виробляє аргументовані рекомендації щодо закріплення навчальних дисциплін за

конкретними кафедрами;
• проводить аналіз та розробляє рекомендації щодо вдосконалення форм і методів

поточного та підсумкового контролю знань студентів інституту;
• координує та контролює навчально-методичну роботу кафедр інституту;
• проводить міжкафедральні науково-методичні семінари з питань організації та

аналізу стану методичної роботи та методичного забезпечення навчального процесу, обміну
досвідом методичної роботи кафедр тощо;

• перевіряє за власною ініціативою або за дорученням директора стан організаційно-
методичного рівня навчального процесу та якості методичного забезпечення на кафедрах
інституту та виносить висновок про їх відповідність встановленим вимогам.

Науково-методична рада інституту працює згідно з планом роботи, який складається
на навчальний рік. Один примірник плану передається у науково-методичну раду
Університету.

Робота у складі науково-методичної ради інституту враховується в розділі
“Навчально-методична робота” індивідуальних планів викладачів.
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