
Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ  
про науково-методичну раду

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

1. Загальні положення
1.1. Н ауково-методична рада Дніпропетровського державного 

університету внутріш ніх справ (далі -  Рада) є постійно діючим дорадчим 
органом, що діє при проректорові, напрямом роботи якого є наукова, 
навчально-методична та редакційно-видавнича діяльність, та вирішує основні 
питання науково-методичного забезпечення освітнього процесу, підготовки 
методичної літератури, використання технічних засобів навчання, обміну 
досвідом педагогічної роботи та покращання якості наукових досліджень.

1.2. У своїй роботі Рада керується Конституцією України, законами 
України, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти 
і науки України, М іністерства внутрішніх справ України, Статутом 
університету, наказами та дорученнями університету, а також цим 
Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Ради є колегіальність та 
відкритість.

1.4. Ріш ення науково-методичної ради, схвалені в межах її компетенції, є 
обов’язковими до виконання кафедрами, факультетами, інститутами, науково- 
педагогічними та іншими працівниками університету.

2. О сновні завдання та компетенція Ради
2.1. Д іяльність Ради спрямована на забезпечення навчально-методичного 

та наукового напряму роботи університету.

2.2. З навчально-методичного напряму Рада:
2.2.1. Організовує роботу з підготовки, обговорення, проведення 

експертних оцінок, моніторингу та схвалення варіативних частин.
2.2.2. Розглядає програми навчальних дисциплін та вносить Вченій раді 

рекомендації щодо їх  схвалення.
2.2.3. Розглядає робочі програми навчальних дисциплін та схвалює їх.
2.2.4. Готує пропозиції щодо удосконалення навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу, сучасних методів навчання, інноваційних 
освітніх та інформаційних технологій, методів поточного та підсумкового 
контролю знань, критеріїв оцінювання підготовленості здобувачів вищої освіти.

2.2.5. Н адає рекомендації щодо доцільності (недоцільності) використання 
навчальної літератури в освітньому процесі.
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2.2.6. Сприяє створенню відповідного програмного та інформаційного 
забезпечення усіх видів діяльності в освітньому процесі, електронних 
підручників і посібників, сучасних комп’ютерних та інноваційних технологій 
навчання, дидактичних засобів та нових навчальних і програмних продуктів.

2.2.7. Розробляє та вносить пропозиції щодо поглиблення практичної 
спрямованості освітнього процесу, готовності випускників до безпосереднього 
виконання службових обов’язків. Сприяє подальшому оснащенню* та 
вдосконаленню використання в освітньому процесі навчальних полігінів, 
спеціалізованих кабінетів та інтерактивних класних кімнат.

2.2.8. Організовує та координує за дорученням Вченої ради, ректорату 
роботу з перевірки рівня знань здобувачів вищої освіти; організації освітнього’ 
процесу та якості його науково-методичного забезпечення на кафедрах! і в 
навчальних підрозділах; узагальнює результати та обговорює їх  н а  засідаїи 
Ради або на засіданнях секцій, робить висновки про їх  відповідь і 
встановленим вимогам і вносить на розгляд ініціатору доручення.

2.2.9. Забезпечує вивчення та розгляд звітів кафедр щодо стану наукс 
методичної роботи, заслуховує звіти начальників (завідувачів) кафедр та ін лих 
підрозділів з цих питань, розробляє пропозиції та реком ендації щодо її 
вдосконалення.

2.2.10. Аналізує стан та результати контрольних та взаємних відвідуьань 
занять, проведення відкритих занять. Члени Ради та секцій можуть брати участь 
у  контрольних відвідуваннях занять і відкритих заняттях.

2.2.11. Забезпечує дидактичну єдність освітнього процесу, непереривн іі 
формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти.

2.2.12. Розглядає клопотання кафедр про надання дозволів науково- 
педагогічним працівникам, які не мають наукових ступенів, проводити лекції та 
приймати екзамени, вносити відповідні пропозиції проректорові.

2.2.13. Розглядає підготовлені науково-педагогічними працівниками 
підручники, навчальні, зокрема мультимедійні, посібники, курси лекцій і 
вносить Вченій раді рекомендації щодо їх видання.

2.2.14. Вивчає, узагальнює та поширює передовий педагогічний до |від  
науково-методичної роботи на кафедрах і в підрозділах університету.

2.2.15. Здійснює напрацювання рекомендацій з організації освітнього 
процесу з урахуванням специфіки денної, заочної форм навчання та  в центрі 
післядипломної освіти.

2.3. З наукового напряму Рада:
2.3.1. Сприяє об’єктивності та обгрунтованості наукових дослідж ені, а 

також їх відповідності завданням, покладеним на органи внутрішніх справ, 
державним вимогам щодо підвищення ролі наукового забезпечення 
правоохоронної діяльності, основним напрямам наукових досліджень 
університету.

2.3.2. Координує науково-методичну та науково-технічну діяльність і 
кафедрах університету.
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2.3.3. Розглядає підготовлені науковими та науково-педагогічними 
працівниками монографії і вносить Вченій раді рекомендації щодо їх видання.

2.3.4. Розглядає план підготовки та видання навчальної і науково- 
методичної літератури і;а вносить .рекомендації керівництву університету щодо 
його затвердж ення.' •

2.3.5. Надає пропозиції щодо складу авторських колективів, оргкомітетів 
та робочих груп конференцій, семінарів, круглих столів.

2.3.6. Розглядає клопотання кафедр щодо присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника та вносить відповідні пропозиції Вченій раді 
університету.

2.3.7. Надає пропозиції щодо основних напрямів, проблем та тематики 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проекти їх річних 
планів.

2.3.8. Розглядає теми дисертаційних досліджень ад’юнктів (аспірантів), 
розглядає та затверджує примірні тематики дисертаційних досліджень на 
здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії в галузі права та 
пропозиції щодо наукових керівників (консультантів) за темами дисертацій.

2.3.9. Вносить пропозиції Вченій раді університету щ одо надання творчих 
відпусток або переведення на посади наукових співробітників для завершення 
підготовки дисертацій та монографічних досліджень, заохочення науково- 
педагогічних працівників за вагомі здобутки в науково-методичній роботі та 
висунення кандидатур на здобуття щорічних премій Верховної Ради України, 
Кабінету М іністрів України найталановитішим молодим ученим у галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок.

2.3.10. Розглядає стан науково-дослідної роботи в університеті.
2.3.11. О бговорює та розглядає звіти з виконання календарних планів НД 

і ДКР кафедрами університету та стан впровадження результатів наукових 
досліджень у практичну діяльність органів внутрішніх справ і навчальний 
процес.

2.3.12. Обговорю є та розглядає питання з удосконалення підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів для системи МВС, стимулювання 
наукової активності слухачів, курсантів та студентів.

2.3.13. Здійсню є вдосконалення обліку результатів науково-дослідної 
роботи університету.

2.3.14. Реалізує інші завдання, що є похідними від основних завдань 
діяльності Ради.

3. Склад, структура та організація діяльності Ради
3.1. Рада створюється наказом ректора університету у складі голови, двох 

його заступників, двох секретарів та членів Ради.
3.2. Головою Ради за посадою є проректор, напрямом діяльності якого є 

науково-методична робота. У разі відсутності голови Ради його обов’язки 
виконує один із заступників.



3.3. Заступниками голови Ради за посадою с начальники навчально- 
методичного центру й відділу організації наукової роботи університету.

3.4. Голова Ради та його заступники здійсню ||И М |»гальне керівні; 
діяльністю Ради, планують і проводять її зас ід ан н щ ІИ И п ечую ть  підгої 
матеріалів, обговорення та прийняття рішень з питаш ^ що виносять! 
розгляд.

3.5. До складу Ради входять за посадами начальник навчально-наукового 
інституту післядипломної освіти та заочного навчання, керівники факультетів, 
центрів, відділів, відділень, лабораторій, керівники кафедр, провідні науково- 
педагогічні працівники. Для підготовки окремих питань, які розглядаються на 
засіданнях Ради, можуть залучатися особи з ч и сл а . зза^ково-педагогічно^о і 
начальницького складу Університету.

3.6. Персональний склад Ради щорічно затверджується наказом 
Університету на початку нового навчального року.

3.7. Рада здійснює свою  роботу відповідно до плану, обговореного на її 
засіданні та затвердженого головою.

3.8. Організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради 
проводиться, як правило, один раз на місяць у другий четверг, окрім літнього 
канікулярного періоду.

3.9. Підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання 
забезпечують керівники структурних підрозділів та подають секретареві за  сім 
днів до проведення засідання Ради.

3.10. Рада утворює в своєму складі секції за напрямами діяльності, що' 
визначаються змістом споріднених навчальних дисциплін та наукових 
експертиз. Керівники секцій, їх члени та секретарі призначаються наказом * 
ректора університету. До складу науково-методичних секцій залучаю];ься 
науково-педагогічні працівники кафедр і фахівці структурних підрозділів 
університету.

3.11. Кількість секцій, їх  склад і назва можуть змінюватись залежно' від 
нагальних потреб організації навчально-методичної та наукової роботи.

312. Організаційною формою роботи секцій є засідання, які проводяться 
шляхом періодичних засідань -  щомісяця (за окремим графіком), але не пізніше 
за три дні до засідання Ради.

3.13. Рішення та рекомендації Ради, секції приймаються відкритим 
голосуванням більшістю голосів і вважаються чинними, якщо в засіданні взяли 
участь не менше 2/3 осіб від їх персонального складу.

3.14. Засідання Ради оформлюється протоколом, який підписує голова (за 
його відсутності -  один із його заступників) та секретар. Ведення діловодства 
Ради, секцій покладається на секретарів за своїми напрямами роботи 
(навчально-методичної та наукової). Протоколи засідань Ради підписуються 
головою або його заступником та секретар Ради, а протоколи засідань секцій 
підписуються керівником та секретарем секції.

3.15. Права Ради.
Рада має право:
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- залучати до своєї роботи науково-педагогічних працівників та інших 
посадових осіб;

- запитувати на кафедрах і в інших структурних підрозділах університету 
необхідні матеріали для підготовки та обговорення питань, включених до плану 
роботи Ради;

- організовувати комісії для перевірки стану навчально-методичної та 
наукової роботи на кафедрах;

- вносити керівництву, Вченій раді університету пропозиції щодо
коригування навчальних планів і програм, а також з інших питань
вдосконалення освітнього процесу та наукової діяльності.

3.16. Обов'язки голови та заступників Ради, керівників секцій Ради, 
членів Ради:

3.16.1. Голова Ради (у разі його відсутності заступники):
- керує діяльністю Ради та несе відповідальність за здійснення

покладених на Раду завдань і функцій;
- визначає якість підготовлених для розгляду матеріалів та приймає 

рішення про винесення питання на засідання Ради;
- координує діяльність членів Ради та керівників секцій щодо виконання 

покладених на них завдань;
- підписує протоколи засідань, рішення та рекомендації Ради, зокрема 

витяги з протокольних рішень, звернення, запити, відповіді з питань, що 
обговорюються та вирішуються Радою;

- представляє Раду на засіданнях ректорату та Вченої ради;
- контролює виконання прийнятих Радою рішень.
3.16.2. Заступники голови Ради:
- організовують підготовку проектів планів роботи Ради;
- готують засідання Ради;
- здійснюють контроль за виконанням рішень Ради;
-здійсню ю ть контроль за веденням необхідної документації, готують 

звіти про роботу Ради;
- здійснюють контроль за роботою секцій Ради.
3.16.3. Керівник секції Ради:
- організовує підготовку проекту плану роботи секції;
- готує засідання секції;
- вносить пропозиції до проекту плану роботи Ради;
- організовує своєчасну підготовку членами секції питань для розгляду на 

засіданнях Ради та секції;
- здійснює контроль виконання рішень Ради по лінії секції, а в секції - 

необхідної документації;
- готує звіти про роботу секції.
3.16.4. Члени Ради мають право:
- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Ради 

із внесенням їх до порядку денного;



- вносити пропозиції до планів роботи Ради та секцій, зміни і доповнення 
до порядку денного та проектів рішень;

- знайомитися із матеріалами та документами, підготовленими у  зв’язку з 
розглядом окремих питань на засіданнях Ради та секцій.

3.17. Секретарі Ради:
- здійснюють організаційне забезпечення засідань;
- доводять до відома членів Ради дату проведення та порядок деьц 

засідань Ради;
- ведуть документацію  Ради (оформляють протоколи засідань і р іш ф ня, 

що приймаються Радою);
- здійснюють підготовку матеріалів на розгляд засідань Ради;
- контролюють своєчасність надання та комплектність документації, 

демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд;
- здійснюють безпосередній контроль за виконанням прийнятих рішейь та 

інформують про стан їх  виконання голову Ради або його заступників;
- ведуть і зберігають протоколи засідань Ради;
- обліковують присутність членів Ради на засіданнях;
- направляють матеріали Ради всім зацікавленим інститутам, 

факультетам, кафедрам, службам і окремим особам;
- виконують інші повноваження та доручення голови Р ади  та його

заступників, які пов’язані з організацією діяльності Ради. "
3.18. Матеріально-технічне супроводження діяльності Ради та секцій4 

забезпечується відповідними підрозділами університету.
4. Реорганізація і ліквідація Ради:
4.1. Реорганізація або ліквідація Ради та її секцій проводиться 

поданням її голови наказом ректора університету.

( 6

Проректор
полковник міліції С.І. М інченко

*


