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1. Загальш положения
1.1. Методична рада ОдеськоТ нашональноТ академп' зв'язку 1м. О.С. Попова (дал1 методична рада) е дорадчим органом при ректорат! академп. Основним завданням
д)яльност1 методичноУ ради е планування та координащя науково-методично'У роботи
в академп, контроль за ГУ станом

в навчальних

тдроздшах

академп,

розробка

практичних рекомендацш 1 иропозищй щодо вдосконалення навчального пронесу га
його методичного забезпечення.
1.2. У своУй д1яльност1 методична рада керуеться нормативними актами Мппстерства
транспорту

1

зв'язку,

Мппстерства

осв1ти

1

науки

УкраТни,

наказами

1

розиорядженнями ректора ОНАЗ 1м. О.С. Попова, рипеннями ректорату та ВченоТ
ради академп.

2. Мета 1 напрями д1яльност1 методичноУ ради
2.1. Метою Д1яльност1 методичноУ ради е оргашзащя, координация 1 контроль методичноУ
роботи, спрямован1 на пщвигцення якост! навчального пронесу в академ1У.
2.2. МетодичноУ ради ОдеськоУ нацюнальноУ академ11 зв'язку 1м. О.С. Попова:
•

розглядае робоч1 програми з навчальних дисциплш та 1НШ1 навчально-методичш
матер1али 1 виносить рекомендац1У щодо його затвердження;

•

розробляе пропозицп щодо орган1зац1У граф1ка навчального пронесу в академ1У;

•

розробляе та запроваджуе нов1 концепц1У навчання, у тому числ1 кредитномодульноУ систем и;

•

розробляе

рекомендащ'У

щодо

форм

1 метод1в

поточного

модульного

та

пщсумкового контролю знань студент1в;
•

розробляе

рекомендащ'У

щодо

науково'У

оргашзацн

прац1

професорсько-

викладацького складу акдем11 (встановлення норм навчального навантаження,
методичноУ, науково'У, виховно'У роботи та ш.);
•

розглядае

академ1чний

план

видання

навчально-методичноУ

та

науково'У

л1тератури 1 вир^шуе питания щодо рекомендац1'1"Ух до друку;
•

проводить

обговорення

пщручниюв,

навчальних

1

наочних

пос1бник1в,

п 1 дготовле11 их науково-педагопчними прац^вниками академ1У, 1 вир1шуе питания
щодо рекомендац]У Ух до друку;
•

розглядае питания про оргашзащйно-методичний р1вепь навчального пронесу та
ямстъ його методичного забезпечення в институтах, на конкретних кафедрах та
1 нIннх структурних п]дрозд1лах академй'та роби гь внсновок про Ух вгшовгипсть
всганог.. епнм1'.|1\10гам:

•

подае рекомендацп' стосовно оргашзацп нових кафедр та вщкриття

базових

напрям1в \ спещальностей;
•

подае рекомендацп ректору щодо заохочення науково-педагопчних пращвниюв
за вагом1 здобутки в науково-методичнш робот1

3. З а в д а н н я Н М Р
3.1. Визначення стратепчних напрям1в методично']' роботи в академп'.
3.2. Загальне керування науково-методичною роботою в академп'.
3.3. Методичне керування удосконаленням навчального процесу в академп' згщно з
внмогами

Болонського

процесу,

впровадження

кредитно-модульноТ системи

та

системи оцшювання якост1 знань студенев.
3.4. Запровадження у навчальний процес академп державних 1 галузевих

стандарте

внщоУ осв1ти, контроль виконання вимог стандартов.
3.5. Участь у пщготовщ проекпв навчальних плашв та Тх наукова експертиза.
3.6. Мошторинг стану методичного забезпечення навчального процесу в академп, у тому
числ1 програм дисциплш, розробка рекомендацш щодо удосконалення його змюту.
3.7. Шдготовка для розгляду ректоратом 1 Вченою радою академп' пропозицш щодо
принципових пптань методично'Т роботи, створення для цього постшних 1 тимчасових
комюш, експертних груп, секцш, залучення

окремнх сшвробггник1в

шституту,

фах!вц1в 1нших навчальних заклад1в.
3.8. Заслуховування шформацп гол1в методнчних рад факультетов, завщувач1в кафедр
щодо ефективност1 методично'Т роботи на факультетах I кафедрах шституту;
3.9. Анал13 якост! подготовки фах1вщв.
3.10. Участь у розробш науково-обгрунтованих методик викладання дисциплш 1 контролю
знань, застосування нових шформацшних технологш 1 техшчних засоб1в навчання,
включаючи обчислювальну техшку, дослщження 1 апробащя дистанцшних форм
навчання.
3.11.Участь у розроблешп, удосконалешп та затвердження облшових 1 зв1тних форм
навчальноТ документацп.
3.12. Шдготовка пропозицш щодо удосконалення оргашзацп шдвищення
викладач]в, зростання Тх педагопчно'Т майстерностк
3.13. Координащя планов сгпвроб^тництва з ВНЗ УкраТни га заруб1жжя.

4. Склад 1 оргашзашя роботи НМР
4.1

До складу методичноТ рали иходять:

квал1ф1кацп

•

проректор з навчально'У роботи - голова методичноУ ради;

•

директори НН1, декани факультете;

•

зав1дувач1 кафедр;

•

досвщчеш науково-педагопчш пращвники;

•

представник центру телекомушкацшних технологш, пщвигцення квал1фжацй та
мошторингу ринку пращ;

•

начальник навчального вщцшу;

•

секретар методичноУ ради.

4.2. Склад методичноУ ради затверджуеться наказом ректора шституту.
4.3. Склад методичноУ ради переглядаеться щороку. Змши до складу методичноУ ради
вносяться наказом ректора.
4.4. У своУй д1яльност1 Методична рада шдпорядковуеться ректорату шституту.
4.5. Рада проводить засщання не рщше двох раз1в на мюяць. Р1шення, якт приймають на
засщаннях методичноУ ради, фжсуються вщповщним протоколом.
4.6. Поточною роботою м1ж засщаннями керуе голова, його заступник та секретар
методичноУ ради.
4.7. Рада спрямовуе, координуе 1 контролюе роботу в НН1, на факультетах 1 кафедрах.
4.8. Решения

методичноУ ради

е обов"язковими

для

виконання

вама

причетними

шдроздшами академ1У.
4.9. Оргашзацшну та техшчну допомогу методичшй рад1 надають навчальний вщдш,
редакцшно-видавничий

вщдш,

адмиистративио-господарська

частина,

шин

шдроздши шституту.

5. Права та обов'язки члешв методичноУ ради
5.1. Члени методичноУ ради мають право:
•

перев1ряти

навчально-методичну

та

науково-методичну

роботу

гпдроздшв

академп;
•

отримувати потр1бну документащю й птформашю вщ НН1, факультетов, кафедр
та шших шдроздипв академ1У для вивчення досвщу або переварки роботи;

•

вносити на обговорення методичноУ ради питания, спрямоваш па полшшення
якост1 навчально'У 1 методичноУ роботи.

5.2. Члени методичноУ ради зобов'язаш:
•

завчасно готувати пропозицп щодо порядку денного заадання методичноУ ради:

•

вщвщуваги заадання методичноУ ради, браги активну участь в обговорсшн
питапь. чк1 роя.1 яла ют '.см:

•

надавати пропозицп щодо удосконалення методично'Т роботи в акдемп;

•

виконувати доручення методично'Т ради у визначеш термши.

6. Планування роботи члешв методичноТ ради
Обсяг роботи у склад1 методичноТ роботи зазначаеться у р о з д ш «Оргашзашйнометодична робота» шдивщуальних плашв викладач1в.

7. Порядок заироваджения Положения
7.1. Це Положения запроваджуеться у д1ю з моменту його затвердження.
7.2. Зм1ни та доповнення до Положения про методичну раду вносяться наказом ректора
П1сля 'Тх ухвалення Вченою радою 1нституту.

Протокол № 1
В1Д 2 вересня 2005 р.

