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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Навчально-методична рада Львівської національної академії мистецтв 

(далі -  НМР Академії) є колективним дорадчим (експертно-консультативним) 

органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію навчально-методичної 

роботи в Академії та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою 

досягнення європейського рівня освіти та здійснення комплексу заходів для 

забезпечення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог державних 

стандартів вищої освіти.

1.2. Навчально-методична рада у своїй практичній роботі керується 

Законом України «Про вищу освіту», наказами та інструктивними листами 

МОН України, Статутом Академії, «Положенням про дорадчі органи ЛНАМ» 

та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються вищої освіти.

1.3. Метою діяльності НМР є організація і координація методичної роботи, 

спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в Академії.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

2.1. На навчально-методичну раду відповідно до її мети покладаються такі 

завдання:

-  розробка стратегії методичної діяльності Академії;

-  сприяння розвитку методичної роботи в Академії в системі зв’язків 

«кафедри —> факультетські методичні ради —> НМР» та її координація за 

відповідністю її показників ліцензійним вимогам;

-  рекомендації щодо визначення напрямів удосконалення змісту вищої 

освіти, форм, методів і засобів навчання та організації навчально-виховного і 

творчого процесу з урахуванням тенденцій розвитку сучасної вищої освіти;

-  навчально-методичний супровід впровадження нових освітніх 

стандартів для всіх напрямів підготовки, освітніх рівнів, ліцензованих в 

Академії;

-  розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості 

освітнього процесу;

-  розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу;



-  напрацювання загальних рекомендацій щодо принципів організації 

методичної роботи в Академії;

-  обговорення нормативних документів, методичних вказівок МОНУ, 

положень та інших методичних документів Академії та розробка відповідних 

рекомендацій;

-  координація обміну досвідом методичної роботи між факультетами 

загалом і кафедрами зокрема;

-  координація роботи методичних рад факультетів;

-  розгляд питань про організаційно-методичний рівень навчального 

процесу та якість його методичного забезпечення на кафедрах, факультетах і 

формулювання висновків про їх відповідність встановленим ліцензійним 

вимогам.

2.2. З метою реалізації основних завдань НМР виконує такі функції :

-  розробка процедур і механізмів забезпечення якості вищої освіти;

-  координування роботи по формуванню структури, змісту програм 

навчальних дисциплін і навчальних планів;

-  аналіз якості підготовки фахівців різних освітніх рівнів в Академії;

-  обговорення з метою удосконалення проектів нормативних документів, 

що мають регламентувати організацію та вміст навчально-методичного 

забезпечення; підготовка висновків про їх відповідність установленим вимогам;

-  надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування 

нормативних документів з навчально-методичної роботи;

-  рекомендації щодо організації навчально-методичних конференцій 

(проблематики, актуальності, формату проведення тощо).

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

3.1. До складу навчально-методичної ради входять: секретар НМР, голови 

методичних рад факультетів, провідні фахівці зі значним стажем і великим 

досвідом навчально-методичної роботи.

3.2. Голова обирається членами НМР шляхом голосування терміном на 1 

рік. Заступник Голови НМР обирається шляхом голосування.



3.3. Ректор затверджує склад НМР своїм наказом. Термін повноважень 

НМР Академії -  1 рік.

3.4. Навчально-методична рада здійснює навчально-методичну діяльність 

на основі річного плану її роботи, який затверджується головою НМР. Робота 

НМР організується у формі засідань, що проводяться один раз на місяць. За 

необхідності можуть скликатися оперативні засідання. Порядок денний 

засідань готує секретар і затверджує голова НМР. У засіданнях беруть участь 

всі члени НМР. Для розгляду окремих питань на засідання за потреби 

запрошуються методисти кафедр, проректори, декани, завідувачі кафедр, 

науково-педагогічні працівники Академії.

3.5. Робота в НМР Академії фіксується в індивідуальних планах викладачів 

і враховується в навчальному навантаженні в обсязі 50 годин.

3.6. Порядок прийняття рішень.

3.6.1 Навчально-методична рада має право приймати рішення у разі 

присутності не менше 75% складу її членів.

3.6.2 Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів (50% + 1 голос) від складу НМР та оформляються протоколом, який 

підписують голова і секретар НМР.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

РАДИ

4.1. Члени НМР мають право:

-  виносити на обговорення НМР питання, що відносяться до її 

компетенції;

-  залучати до виконання окремих видів методичної роботи науково- 

педагогічних працівників Академії, компетентних у відповідних питаннях;

-  у разі необхідності запрошувати деканів, проректорів, завідувачів 

кафедрами, науково-педагогічних працівників Академії на засідання НМР;

-  залучати провідних фахівців до розгляду окремих питань, які входять до 

їх компетенції;



-  направляти членів НМР на засідання методичних рад факультетів, і, в 

окремих випадках, на засідання, семінари кафедр з питань навчально- 

методичної роботи;

-  подавати пропозиції стосовно заохочення науково-педагогічних 

працівників за зразкове виконання навчально-методичної роботи.

4.2.Члени НМР зобов'язані:

-  брати участь у засіданнях НМР, обговорювати питання, що 

розглядаються;

-  надавати пропозиції щодо удосконалення методичної роботи Академії;

-  виконувати доручення НМР у визначені терміни.

4.3. Голова НМР (або його заступник) представляє Навчально-методичну 

раду на засіданнях Ректорату та Вченої ради Академії з питань навчально- 

методичної роботи.


