
ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-методичний відділ 

Запорізького державного медичного університету 

 

1. Загальні положення 

1.1. Навчально-методичний відділ (далі – відділ) – структурний підрозділ 

університету, головним завданням якого є координація навчально-методичної ро-

боти в Запорізькому державному медичному університеті (далі – університет). Ро-

бочим органом відділу є Рада з навчально-методичного забезпечення та підвищення 

кваліфікації викладачів (далі – Рада), яка працює у тісному контакті з деканатами 

факультетів, навчальним, науковим відділами університету, Центральною методич-

ною Радою, цикловими методичними комісіями.  

1.2. У своїй роботі відділ керується Статутом університету, нормативними 

документами МОН, МОЗ України та даним положенням.  

1.3. Робота Ради здійснюється відповідно до плану, який обговорюється на 

засіданні Центральної методичної Ради університету та затверджується першим про-

ректором. 

1.4. За результатами діяльності за навчальний рік Рада складає звіт, який 

обговорюється на засіданні ЦМР в кінці навчального року. 

1.5. Контролює роботу відділу перший проректор. 

 

2. Основні завдання відділу: 

2.1. Організація та контроль за методичним забезпеченням навчальної та 

навчально-методичної роботи кафедр університету. 

2.2. Узагальнення та впровадження в практику роботи університету передо-

вого досвіду щодо методичного забезпечення навчального процесу.  

2.3. Організація та проведення науково-методичних конференцій (універси-

тетських), семінарів із актуальних питань методики викладання у вищій школі. 

2.4. Координація підготовки навчально-методичної літератури та науково-

методичних періодичних публікацій науково-педагогічними працівниками  універ-

ситету. 

2.5. Збір інформації про видавницьку діяльність кафедр університету та її 

аналіз. 

2.6. Забезпечення проведення рейтингової системи оцінки діяльності ка-

федр та викладачів університету. 

2.7. Перевірка та затвердження у першого проректора робочих навчальних 

програм з дисциплін, формування електронної бази.  

2.8. Організація курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра-

цівників з педагогіки, психології, інформаційних технологій із залученням провід-

них фахівців України, ЗДМУ та інших ВНЗ. 

 

3. Структура відділу 

3.1. До складу Відділу входять: 

 сектор організаційно-методичної роботи факультетів (медичних, фармацевтич-

них, міжнародних, післядипломної освіти); 

 сектор підвищення кваліфікації викладачів; 
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 сектор інформаційно-методичної роботи; 

 методисти відділу. 

3.2. Голова Ради з навчально-методичного забезпечення та підвищення ква-

ліфікації викладачів, його заступник, завідувачі секторів, відповідальні за організа-

ційно-методичну роботу факультетів призначаються наказом ректора і виконують 

обов’язки на громадських засадах. 

3.3. Оперативно-технічну роботу відділу забезпечує начальник навчально-

методичного відділу, який очолює відділ. Начальник відділу призначається і звіль-

няється наказом ректора університету. 

3.4. З метою повного та своєчасного виконання покладених на відділ за-

вдань, його робота може бути організована у функціональних групах, що створю-

ються на підставі пропозицій голови Ради рішенням ректора або першого прорек-

тора із залученням необхідних для виконання поставленої мети працівників універ-

ситету. 

 

4. Функціональні обов'язки 

4.1. Голова Ради: 

 відповідає за виконання покладених на відділ завдань; 

 організує та контролює роботу секторів відділу та навчально-методичного від-

ділу; 

 подає до Центральної методичної Ради  звіт про роботу відділу, план роботи на 

наступний рік та пропозиції про вдосконалення роботи університету щодо по-

ліпшення навчально-методичної діяльності кафедр (щороку в травні);  

 контролює роботу кафедр щодо підготовки навчально-методичної літератури 

згідно з планом видання, затвердженим ректором університету та МОЗ Укра-

їни; 

 подає до ректорату пропозиції щодо доцільності створення тимчасових функ-

ціональних груп відділу та їх персонального складу. 

 

4.2. Заступник голови Ради: 

 виконує обов'язки голови Ради на час його відсутності; 

 відповідає за  методичне забезпечення та контроль проведення рейтингової си-

стеми оцінки діяльності кафедр та викладачів університету; 

 здійснює перевірку наявності робочих навчальних програм з дисциплін на ка-

федрах, затвердження їх у першого проректора та формування електронної 

бази.  

 

4.3. Відповідальний за організаційно-методичну роботу факультету: 

 бере участь у виконанні завдань відділу в межах факультету; 

 надає консультативну допомогу кафедрам факультету, окремим викладачам у 

підготовці навчально-методичних матеріалів та відповідає за їх впровадження 

у навчальний процес кафедр факультету; 

 проводить консультативну роботу для викладачів факультету з питань на-

вчально-методичної роботи. 

 

4.4. Завідувач сектору підвищення кваліфікації викладачів: 
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 організує для викладачів університету курси підвищення кваліфікації з питань 

педагогіки, інформатики, психології із залученням провідних фахівців України; 

 забезпечує проведення постійно діючого лекторію для підвищення педагогіч-

ної майстерності молодих викладачів, аспірантів;  

 проводить курси з української мови для підвищення рівня знання державної 

мови співробітниками університету. 

 

4.5. Завідувач сектору інформаційно–методичної роботи: 

 контролює роботу кафедр щодо накопичення у бібліотеці університету на еле-

ктронних носіях навчально-методичних матеріалів; 

 разом із завідувачами кафедр та директором наукової бібліотеки університету 

готує пропозиції щодо придбання нових підручників, посібників, комп'ютер-

них програм, навчально-методичних матеріалів для кафедр університету. 

 

4.6. Методисти: 

 готує проект плану роботи відділу на календарний рік з урахуванням пропози-

цій факультетів та кафедр, а також звіт про роботу відділу; 

 веде облік і готує звіт про навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр 

університету; 

 забезпечує оперативно-технічну роботу відділу; 

 інформує кафедри про проведення науково-методичних конференцій в універ-

ситеті, Україні, країнах СНД. 

 

5. Відповідальність працівників Відділу. 

5.1. Начальник  несе відповідальність за: 

5.1.1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені  посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством 

України про працю; 

5.1.2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в ме-

жах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодав-

ством України; 

5.1.3. організацію роботи, пов’язану із захистом, збиранням, реєстрацією, на-

копиченням, зберігання, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та по-

ширенням, знеособленням, знищенням персональних даних; 

5.1.4. вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а 

також за дії (бездіяльність) підлеглих осіб,  у встановленому діючим законодавством 

порядку; 

5.1.5. завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

5.2. Співробітники відділу несуть відповідальність за: 

5.2.1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені   їх посадовими інструкціями, – в межах, визначених чинним законодав-

ством України про працю; 

5.2.2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в ме-

жах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодав-

ством України; 
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5.2.3. вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у 

встановленому діючим законодавством порядку; 

5.2.4. розголошення персональних даних – в межах, визначених чинним адмі-

ністративним і кримінальним законодавством;  

5.2.5. завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 


