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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Методична комісія з дисциплін (далі МКД) є частиною внутрішньої 

системи управління навчально-методичним процесом кафедр університету, 

роботу якого координує навчально-методичний відділ. Метою МКД є 

забезпечення підготовки та покращення науково-методичних матеріалів для 

удосконалення освітнього процесу підготовки фахівців відповідно до вимог 

державних стандартів освіти. 

1.2. Основними нормативними документами, що регламентують роботу 

МКД, є: Закон  України «Про освіту», Закон  України «Про вищу освіту», Статут 

Донецького національного медичного університету, постанови уряду, накази та 

інструкції Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України, рішення Вченої ради і ректору університету та дане положення.  

1.3. Керівництво комісією здійснює голова, який призначається і 

звільняється наказом ректора ДНМУ та обирається із числа професорсько-

викладацького складу університету. 

1.4. Структура МКД (голову, заступника голови, членів комісії) затверджує 

ректор університету у відповідності з існуючими нормативами.  

1.5. На першому засіданні МКД обирає секретаря із числа членів комісії. 

1.6. Голова МКД планує роботу на кожен навчальний рік виходячи із 

завдань і основних напрямів діяльності визначними навчально-методичним 

відділом. 

1.7. Голова МКД звітує про роботу за минулий навчальний рік протягом 

вересня поточного навчального року безпосередньо перед начальником 

навчально-методичного відділу. 

1.8. Комісія (МКД) проводить свою роботу в тісному контакті з кафедрами, 

навчально-методичним відділом, навчальним відділом, центральною 

методичною радою та іншими структурними підрозділами університету.  

1.9. Рішення МКД є обов’язковими для завідувачів кафедр і всього 

викладацького складу кафедр, що відносяться до цієї комісії. 

 



ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих 

нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію та 

управління освітнім процесом в університеті, а також контроль за їх 

виконанням.. 

2.2. Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих 

освітньо-професійних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних 

програм з дисциплін (силабусів), підготовки магістрів за всіма напрямами та 

спеціальностями університету, а також контроль за їх виконанням. 

2.3. Сприяння впровадженню в освітній процес сучасних методик і 

технологій навчання, а також кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

2.4. Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих 

методик/інструментів та критеріїв оцінювання знань(поточний, етапний та 

підсумковий контроль, державні випускні екзамени тощо) та умінь студентів, 

лікарів-інтернів, слухачів, а також контроль за їх використанням й ефективністю.  

2.5. Забезпечення кафедр університету, що відносяться до відповідної 

МКД, навчально-методичними матеріалами, навчальною і навчально-

методичною літературою, навчальним обладнанням, необхідними для якісного 

впровадження освітнього процесу. 

 

Ⅲ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МКД 

 

3.1. Планування та організація навчально-методичної роботи кафедр 

університету, що відносяться до МКД компетентністю підходу до освітнього 

процесу. 

3.2. Координація роботи кафедр, що відносяться до МКД, і забезпечення 

навчально-методичною роботою з вивченням стану забезпечення освітнього 

процесу. 

3.3. Організація розробки складових методичного забезпечення освітнього 

процесу.  



3.4. Науково-методичне супроводження кафедр університету, що 

відносяться до МКД, з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем 

діагностики, технології навчання, а також вдосконалення організації 

навчального процесу. 

3.5. Впровадження в освітній процес кращих практик з вітчизняного і 

зарубіжного досвіду, удосконалення змісту освітніх програм, навчальних планів 

підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог і стандартів. 

3.6. Розробка нових та вдосконалення діючих нормативно-методичних 

матеріалів, що регламентують організацію та управління освітнім процесом в 

університеті. 

3.7. Контроль відповідності навчально-методичних засобів які 

використовуються на кафедрах університету щодо існуючих нормативних 

вимог. 

3.8. Удосконалення (технології) проведення поточного, етапного і 

підсумкового контролю та формування критеріїв оцінювання знань. 

3.9. Удосконалення (технології) проведення державної атестації студентів, 

лікарів-інтернів та формування критеріїв оцінювання знань. 

3.10. Сприяння переводу навчально-методичного процесу на ІТ-технології 

з максимальним використанням особистісної компоненти професорсько-

викладацького складу і студентів. 

3.11. Впровадження та організація роботи з розробки і використання 

сучасних технологій дистанційної форми навчання в освітній процес підчас 

підготовки фахівців з використанням кращого вітчизняного і зарубіжного 

досвіду. 

3.12. Моніторинг потреб кафедр університету, що відносяться до МКД, в 

засобах навчально-методичного забезпечення, необхідних для якісного 

впровадження освітнього процесу. 

3.13. Моніторинг забезпеченості освітнього процесу навчально -

методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, 

навчальних посібників, методичних вказівок і рекомендацій.  



3.14. Методичне забезпечення єдності навчально-методичного процесу і 

наукових досліджень з розробкою методичних рекомендацій до складання 

навчально-методичної і наукової літератури, що використовуються в освітньому 

процесі.  

3.15. Проведення моніторингу навчально-методичних видань та наукове і 

організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої 

діяльності університету, що відносяться до МКД, з послідовним аналізом 

загальних і специфічних питань методики викладання. 

3.16. Вивчення, узагальнення методично-наукового забезпечення 

впровадження передового досвіду навчально-методичної роботи, найсучасніших 

прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм 

навчання. 

 

Ⅳ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ’ЯЗКИ 

 

4.1. МКД у своїй діяльності взаємодії з іншими підрозділами університету: 

кафедрами, навчально-методичним відділом, навчальним відділом, 

Центральною методичною радою та іншими структурними підрозділами 

університету. 

4.2. Розмежування обов’язків між МКД та іншими підрозділами 

університету зі спільних питань визначається наказами ректора університету. 

 

 

 


