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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчально-методична рада Одеського державного університету внутрішніх 

справ (далі – НМР) є консультативно-дорадчим органом, який об’єднує 

працівників Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – 

університет) з метою аналізу та удосконалення навчально-методичної роботи. 

У своїй діяльності НМР керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими 

Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Статутом Одеського державного університету 
внутрішніх справ та цим Положенням, які регулюють організацію освітнього 

процесу університету, а  саме навчально-методичну діяльність. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

Основними завданнями НМР є координація освітнього процесу та 

методичної роботи в університеті, а саме: 

–  планування освітнього процесу університету; 

–  обговорення та надання для схвалення матеріалів ліцензійних, 

акредитаційних та атестаційних справ; 

–  обговорення та надання для схвалення Вченій раді університету ОПП, 

навчальних планів, каталогів вибіркових навчальних дисциплін, навчальних 

програм навчальних дисциплін; 

–  обговорення та схвалення навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін; 

–  розробка та здійснення заходів з удосконалення освітнього процесу, 

методичної роботи, підвищення професійної майстерності науково-

педагогічних працівників університету; 

–  обговорення питань інформатизації освітнього процесу, методичного 

забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти; 

–  координація діяльності, факультетів, кафедр, інших структурних 

підрозділів університету з метою методичного забезпечення та вдосконалення 

освітнього процесу; 

–  розгляд та впровадження в освітній процес навчально-методичних 

матеріалів, які готуються кафедрами; 

–  надання пропозицій ректорові університету, Вченій раді університету, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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інституту та факультетам щодо організації та вдосконалення навчально- 

методичної роботи; 

–  здійснення контролю за виконанням раніше прийнятих рішень; 

– підведення підсумків складання екзаменаційних сесій та практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти; 

–  розгляд  поточних питань з організації навчально-методичної роботи 

університету; 

–  розгляд та схвалення інших документів, що стосуються навчально- 

методичної роботи; 

–  аналіз, узагальнення та підведення підсумків навчально-методичної 

роботи університету; 

–  розгляд інших питань, які стосуються внутрішнього забезпечення якості 

освіти та якості освітньої діяльності; 

– виконання інших завдань, які належать до повноваження ради. 

 

3. СТРУКТУРА І СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

Головою НМР є проректор державного університету. 

Заступником голови НМР є начальник навчально-методичного відділу. В 

разі необхідності керівником НМР можуть призначатися інші провідні фахівці 

університету. У разі відсутності голови НМР його обов’язки виконує заступник 

голови НМР. 

До складу НМР входять: працівники навчально-методичного відділу; 

керівники: докторантури та аспірантури, відділу післядипломної освіти, 

відділення комп’ютерного та програмного забезпечення, інституту, 

факультетів; директор бібліотеки; та інших структурних підрозділів 

університету (за необхідності), 

Обов’язки щодо організаційного забезпечення роботи НМР виконує 

секретар НМР (далі – секретар), який призначається з-поміж працівників 

навчально-методичного відділу. 

Склад НМР затверджується рішенням навчально-методичної ради. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ 

 

НМР функціонує відповідно до плану роботи, який складається на 

навчальний рік з урахуванням пропозицій членів НМР, схвалюється на 

першому засіданні НМР в поточному навчальному році та затверджується 

головою НМР й оприлюднюється на офіційному сайті університету. 

Засідання НМР ради проводиться, як правило, один раз на місяць. 

Секретар НМР проводить реєстрацію членів НМР перед кожним засіданням 

ради. 

Присутність на засіданні НМР є обов’язковою для всіх членів ради, за 

винятком відсутності їх з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження 

тощо). 

Засідання НМР є правочинним, якщо на ньому присутні 2/3 від загального 
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складу членів НМР. 

Порядок денний кожного засідання НМР формується секретарем з 

урахуванням плану роботи НМР на відповідний навчальний рік, поточних 

пропозицій членів НМР, завдань Вченої ради та ректорату, подань від кафедр, 

факультетів та/або інших підрозділів університету, оформляється секретарем і 

надається членам НМР до засідання. 

Додаткові питання, не внесені до затвердженого плану засідань НМР, 

можуть бути включені до порядку денного засідання НМР за рішенням її 

голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. 

Секретарем за 2 робочих дні до дати проведення чергового засідання НМР 

складається порядок денний засідання НМР та проєкт рішення і надається для 

затвердження голові НМР. 

Усі матеріали формуються в одну теку, яка надається голові НМР до 

початку засідання НМР. Засідання НМР протоколює секретар. Протокол НМР 

підписуються головою НМР та секретарем. 

Наприкінці навчального року матеріали з усіх засідань НМР підшиваються 

та передаються до архіву університету. 

 
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

 

5.1. На НМР розглядаються такі рукописи: 

Практичний порадник - виробничо-практичне видання, що містить 

правила, настанови, витяги з інструкцій норм, стандартів та інших офіційних 

документів, потрібних для ознайомлення з технікою й технологією певного 

виробництва, призначене для підвищування кваліфікації спеціаліста та 

оволодіння новим чи суміжним фахом або виробничими навичками. 

Практичний посібник - виробничо-практичне видання, що містить опис 

технології практичної діяльності, призначене для оволодіння якою-небудь 

професією, знаннями, навичками та (або) підвищування фахової кваліфікації й 

майстерності. 

Методичний посібник - виробничо-практичне видання, основним змістом 

якого є методика виконання будь-якого виду практичної діяльності. 

Пам’ятка - виробничо-практичне чи довідкове видання невеликого обсягу 

зі стислими відомостями та настановами, потрібними для виконання певних 

робіт. 

Підручник - навчальне видання, що містить у повному обсязі 

систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній 

програмі та має відповідний, офіційно наданий гриф. 

Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково 

(повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф. 

Навчально-методичний посібник - навчальний посібник, основним змістом 

якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або 

методика щодо розвитку та виховання особистості. 

Навчальний наочний посібник - навчальний посібник, основним змістом 

якого є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни. 
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Хрестоматія - навчальний посібник, що містить літературно-художні. 

історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення у 

навчальній дисципліні. 

Практикум - навчальний посібник, що містить сукупність практичних 

завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють 

засвоюванню набутих знань, умінь і навичок.  

Примітка. До практикумів належать збірники задач і вправ, тестові 

завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і 

практичних робіт тощо.  

Методичні рекомендації/ методичні настанови - виробничо-практичне 

видання, що містить рекомендації та настанови щодо виконання певних дій, 

процесів, операцій практичної (виробничої) діяльності. 

Енциклопедичний словник, словник-довідник – видання, що містить статті 

невеликого обсягу, викладені у стислій формі та розташовані за абеткою їхніх 

назв.  

Мовний словник, лінгвістичний словник – довідкове видання, що містить 

упорядкований перелік мовних одиниць з відомостями про їх значення, 

вживання, будову, походження тощо або з перекладом іншою мовою.  

Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване у 

систематичному порядку чи за абеткою назв статей, призначене для швидкого 

пошуку певних відомостей. 

 

5.2. Рецензування навчальних видань 

Фах рецензентів повинен відповідати предмету рецензованому рукопису. 

Рецензування підручників є виключно зовнішнім і здійснюється не менш, 

ніж трьома фахівцями із відповідної галузі два з яких повинні мати науковий 

ступінь доктора наук, один – кандидата наук. 

Рецензування посібників є виключно зовнішнім і здійснюється не менш, 

ніж двома фахівцями із відповідної галузі, з яких один повинен мати науковий 

ступінь доктора наук, один – кандидата наук.  

Рецензування хрестоматій, словників, довідників здійснюється не менш, 

ніж двома фахівцями із відповідної галузі, які повинні мати науковий ступінь. 

У разі необхідності один із рецензентів може бути працівником університету. 

Рецензування практико-орієнтованих видань (методичних рекомендацій, 

практикумів, коментарів тощо) здійснюється не менш, ніж двома фахівцями із 

відповідної галузі професійної діяльності, з яких щонайменше один повинен 

мати науковий ступінь, один – бути фахівцем практиком, який може не мати 

наукового ступеня.  

Рецензування методичних рекомендацій та методичних настанов щодо 

підготовки та проведення окремих видів навчальних занять (семінарські, 

практичні) включаючи самостійну роботу здобувачів вищої освіти 

здійснюється не менш, ніж двома фахівцями із відповідної галузі професійної 

діяльності, які повинні мати науковий ступінь (кандидат наук, доктор 

філософії, доктор наук) або вчене звання (доцент, професор). Рецензенти 

можуть бути працівниками університету. 
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У рецензії необхідно дати розгорнутий і вмотивований висновок про 

придатність рукопису до видання, керуючись принциповими міркуваннями, що 

виключають будь-яку суб’єктивну думку. Рецензія має містити кваліфікований 

аналіз, аргументовану оцінку і обґрунтовані рекомендації.  

У кінці рецензії вказується прізвище, ім’я та по батькові рецензента, 

посада, науковий ступінь, вчене звання. Рецензія дійсна при наявності дати та 

підпису рецензента, завіреного в установі/організації, де працює рецензент. 

Для надання до розгляду НМР рукописів щодо їх схвалення, рекомендацій, 

затвердження тощо, до них додається заява/рапорт (додаток 1), підписана 

головою (заступником голови НМР), рецензії (оригінали), витяг із протоколу 

засідання кафедри, самі матеріали в електронному вигляді та за необхідністю 

витяг з Плану редакційно-видавничої діяльності університету, також довідку 

про рукопис (додаток 2). 

 

 

Проректор державного університету                                      Павло БЕРНАЗ 
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Додаток 1  

Голові Навчально-методичної ради 

Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

________________ 
 

ЗАЯВА (РАПОРТ) 

 

Прошу розглянути на засіданні Навчально-методичної ради рукопис 

(вид навчального видання та його назва) 
 

щодо його рекомендації до друку. 
Інформація про автора (авторів): 

  
Прізвище та 

ініціали 

 
 

Посада 

Науковий 
ступінь 

та/або 
вчене 

звання 

 
 

Назва кафедри 

1     

2     

3     

Вказана робота підготовлена відповідно до: 

Плану редакційно-видавничої діяльності ОДУВС на 201_ рік 
 

(вказати іншу підставу) 

 

Рукопис має наступні супровідні документи: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Завідувач кафедри               ____________                                         (____________) 
                                                   Підпис                                                             Ім’я прізвище  

 

 

1. Витяг з протоколу засідання кафедри 

2. Довідку про рукопис та автора/авторів навчального видання 

3. Рецензії (оригінали) на роботу 

4. Диск з електронною версією рукопису.  
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Додаток 2 

ДОВІДКА 

про рукопис та автора/авторів навчального видання 

 

Автор/авторський 

колектив,  
місце роботи, 

науковий ступінь,    
вчене звання 

 

Назва рукопису Назва наукового/навчального видання, вихідні дані. 

Вид 

наукового/навчального 
видання 

 

Форма Друковане/електронне видання 

Планове чи позапланове 
Якщо видання планове, вказати якому пункту, якого розділу 
Плану НД і ДКР відповідає 

Цільова аудиторія 
На студентів/курсантів якого курсу, факультету, 

спеціальності 
розраховане 

Відповідність програмі 
навчальної дисципліни 

Вказати дисципліну, вихідні відомості про програму 
навчальної дисципліни (автор, дата і номер засідання 

кафедри, на якому схвалено програму) 

 
Статистична 
інформація 

Відсоток програмного матеріалу, який охоплює видання 
(додатково вказати кількість тем із програми 

навчальної дисципліни). 

Анотація рукопису 

 

Інформація про 
рецензентів 

Вказати посаду, місце роботи, науковий ступінь, вчене 

звання кожного із рецензентів. 

Результати перевірки на 
плагіат  

 

 
 

Посада, науковий ступінь, вчене 

звання автора/керівника 

авторського колективу           (Прізвище та ініціали) 
 


