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1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено на підставі Статуту Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» та 
Положення про науково-методичну раду Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет».

1.2. Науково-методична рада університету інженерно-технічного напряму (далі -  
НМРІТ) покликана сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, 
зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-вихованого 
процесу в університеті.

1.3. Діяльність НМРІТ спрямовується і керується проректором з науково- 
педагогічної і навчальної роботи.

1.4. Головною метою діяльності НМРІТ є:
-  впровадження передових науково-педагогічних методів у навчальний процес 

та підвищення якості підготовки фахівців;
-  вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту 

навчання і виховання молоді;
-  встановлення відповідності державних стандартів освіти сучасним вимогам 

до фахової підготовки студентської молоді, а також оцінка якості навчально- 
методичного забезпечення щодо їх реалізації;

-  визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу;

-  забезпечення навчального процесу університету навчально-методичною 
літературою, підвищення її науково-педагогічного та інформаційного рівня;

-  аналіз навчальної літератури, щодо можливості надання їй рекомендаційних 
грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.5. Науково-методична рада університету інженерно-технічного напряму діє 
згідно з чинним законодавством України у своїй роботі керується даним 
Положенням, нормативними документами та інструкціями Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, що стосуються сфери її 
діяльності, та наказами і розпорядженнями ректора.

2. Основні завдання науково-методичної ради інженерно-технічного
напряму

2.1 На НМРІТ відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

2.1.2 Аналіз і впровадження перспективних напрямів розвитку змісту
освіти та підготовки фахівців інженерно-технічного напряму на різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнях.
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2.1.3 Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту і структури 
освіти, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і 
виховання молоді.

2.1.4 Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально- 
методичного, програмного та інформаційного забезпечення університету.

2.1.5 Дослідження запропонованих Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України нових концепцій освіти, навчальних планів і програм, 
аналіз заявок на проведення педагогічних експериментів; впровадження 
інновацій та оцінка їх результатів за підсумками апробацій; аналіз 
передового педагогічного досвіду і вироблення пропозиції щодо його 
запровадження у практику на базі університету.

2.1.6 Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованою 
молоддю, організації науково-дослідної роботи студентів, участь у 
проведенні відповідних практичних заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, 
студентських конференцій тощо).

3. Структура науково-методичної ради університету інженерно-технічного
напряму

3.1. Науково-методичну раду інженерно-технічного напряму очолює голова -  
проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи або досвідчений 
науково-педагогічний працівник. До складу НМРІТ входять заступник 
голови, голови комісій, завідувач навчально-методичного відділу, декани 
факультетів, завідувачі кафедр, представники навчально-методичного 
відділу та науково-педагогічні працівники університету. До складу НМРІТ 
входить секретар.

3.2. Склад НМРІТ та комісій затверджується наказом ректора університету.

3.3. При НМРІТ діють постійні комісії за такими напрямами:

-  методичного забезпечення навчального процесу і впровадження 
новітніх технологій навчання;

-  гуманітаризації навчального процесу;
-  зв’язків випускових кафедр з підприємствами та організаціями з 

питань професійного росту випускників;
-  якості підготовки фахівців та державної атестації;
-  з питань впровадження ECTS та змісту навчального процесу.
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3 4. До складу комісій НМРІТ входять провідні науково-педагогічні працівники 
Університету.

3.5. Комісії НМРІТ очолюють члени НМРІТ, які за своїми функціональними 
обов’язками ведуть відповідні напрями роботи університету. Керівники 
комісій у межах своєї компетенції приймають рішення відносно всіх питань 
діяльності комісій і виносять їх на обговорення НМРІТ.

3.6. При НМРІТ діє редакційна комісія за профілями, яка здійснює контроль за 
якістю та необхідністю підготовки навчально-методичної літератури, 
підвищення її науково-педагогічного та інформаційного рівня.

3.7. Експерти редакційних комісій подають висновки щодо якості 
рецензованого матеріалу, доцільності його запровадження у навчально- 
виховний процес, формують пропозиції щодо удосконалення науково- 
методичного забезпечення освіти на відповідному освітньому або освітньо- 
кваліфікаційному рівні тощо.

3.8. Секретар здійснює організаційне забезпечення діяльності НМРІТ і 
координацію роботи комісії.

4. Організація роботи науково-методичної ради інженерно-технічного
напряму

4.1. НМРІТ діє відповідно до своїх планів роботи і збирається на засідання 2 рази 
на семестр, розглядаючи завдання на перспективу та інші поточні питання.

4.2. Комісії НМРІТ планують свою роботу відповідно до завдань, покладених на 
них, і збираються на свої засідання в міру необхідності.

4.3. Робота в комісіях НМРІТ фіксується в індивідуальних планах науково- 
педагогічних працівників у розділі «Науково-методична робота» і 
враховується у плануванні їх навантаження.

4.4. Витрати часу членів НМРІТ на роботу у складі ради визначаються згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002 р. та 
встановленими в Університеті нормативами.

Проректор
з науково-педагогічної 
і навчальної роботи В. І. Вербицькнй

Завідувач навчально- 
методичного відділу Г. X. Отверченко

Начальник юридичного відділу І. Г. Черткова


