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l . Загальнi пoЛo2кеt| tlя

l '1 Hayкoвo-метoдичний центp (дaлi HМЦ) Taвpiйськoгo деpжaвнoгo
aгpoтехнолoгiннoго yнiвеpситетy iменi ,(митpa Мoтоpнoгo (дaлi - ТflАTУ)
сTBoptoсTьсЯ нaкaЗoN'l pекTopa B МеЖax цITaTнoгo poзкЛaдy'

1.2 3aгaльнe кеpiвниЦтвo HМЦ TДATУ здiйснюс Пpopектop з цayкoвo-
пeдaгoгivнoi poбoти.

1.З Спiвpoбiтники I-IМL{ беtпoсеpедHЬo пi.цЛoPЯдковyЮTься нaЧaлЬHикy
нayкoBo-Метo.цичнoГo ЦенTpy

l.4. Hачальника I-lМI.{ пpизнанaс ,].a зBiЛЬнЯс pекTop yнiBеpсиTеTy Зa
пoданнЯМ Пpopекloрi з наyкoBo-Пе,Д.аГol iннoi' poбorи.

1.5. Утpимaння спiвpoбiтникiв HMЦ здiйснrостЬcя зa paxyнoк
aсигнyвaнЬ з бю,цrкeтниx i пoзaбю,:1жетних кol.t,tтiв, пepедбalениx кoштopисoМ
yнlBеpсиTетy.

l.6. Poбoтa ЦенTpy здiйсHюсться y вiдпoвiлнoстi з пеpспективним
пЛaнoМ poзBиTкy Т!AТУ (зaтвеpлжеIlий peкTopoM унiвеpситетy) тa piuним
плaнaми poбoти HMЦ, якi ЗаTBеpджyс ПpopеI(Top з нayкoвo-ле.цaгoгiчнoТ
poбoти yнiвеpситeтy.

l.7' У свoiй дiяльнoстi HМIJ кepyсться КoнcтитyЦiсlo УкpaТни,
Кo,цексoм зaкoнiв пpo ПPацю УкpaТHи, Закoнaми Укpa.rЪи <Прo oсвiтy>, <Пpo
вищy oсвiтy>, <Пpo фaxoвy ПеPедвиrцy oсвiтy>, Пoстaнoвaми Bеpхoвнoi Pa'Ци
Укpaiни, aктaми Пpезидeнта УкpaТни тa Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни,
нaкaзaми Miнiстepствa oсвiти i нayки УкpaТни' Стaтyтoм T,ЦAТУ' цим
Пoлoжeнням, нaкaзaМи Ta poЗ]lopЯ.ц)кеHнЯМи pектopa y}rlBeрситeTy.

2. Meтa, напpямки дiяльнoстi i завлання HМI]

2.1. HМЦ TДАТУ с дopaдчo.кoнсyлЬ.raTиBHиM opгaHoМ, якиЙ
пoкликaний сПpияTи нayкoBo.МетoдичнoМy зaбeзпеченнro oсвiтньoгo пpoЦeсу
в yнiвеpситетi Ta фopМyBaЦню Пoлiтики щo,цo зaбезпечення якoстi oсвiтньoi
дiяльнoстi i якoстi oсвiти.

2.2. Meтoю poбoти HМI-{ е пiдвищення ефективнoстi тa якoстi
oсвiтньoгo пpoцесy' пoв'язaне з пi,цгoтoвкoro фaхiвцiв piзниx пpoфeсiйниx
сПpя\4) BанЬ гa стyпeнiв вишoT oсв i lи '

2.3. Пpедметoм poботи HМЦ с HayкoBo-МеToдичне зaбезпечення
oсвiтньoгo пpoЦесy в yнiвеpситетt.

oснoвними зaB.цaннЯМи с;
- фopмyвaння BиN'loГ Tа мехaнiзмiв eфективнoгo фyнкuioнувaння

системи внyтpiшньoгo зaбезпечeпня якoстi вищoi oсвiти;
- пi.цгoтoвка мaтеpiалiв для обговopettня пиTанЬ щo.цo сисTeMи

внyтpiшньoгo зaбезпечення якoстi виЩoТ oсвiти;
- пiдвищення нayкoвo- педa гогiн нoгo пoтенцiaлy спiвpoбiтникiв з

Метoю кa.цpoBoГo зaбезпечeння ПpoЦесiB iннoвaцiйнoгo poзBиТкy
yнlвepсиTеTy;
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- здiйснеHня коl.1сyЛЬтaцii npи ЛЛaнyBaннi HaBчaлЬ}lo-Mетo.циЧHoТ

Poбo lи  фак)ЛЬ, lе | iB .  кoopДиl lyва l , l I lЯ  iХ  л iяЛЬнoсг i  )  Ме lо ,цичн iй
склa.Цoвiй;
^ ^ - - , , i - ^ , , i --  Op| ,aн l ,ац|я  la  hu()p . lиHацIЯ pooo lи  ка(pе ,цp l  QакyЛЬтет lв  пo
зaбезпеченню HaBчаЛЬHo-\4еГoдиннoto  л i tepаtypoю.  opган iзаu iя
pецеHзyBaHнЯ пiДгoгoвленоi .цo видaHнЯ нaBча.tЬно-МeТoдичHo]'
л1теpaтypи;

- yчас'lЬ стyдеHтсЬкoТ vолодi в мiжнаpoДниx i всеyкpaТнськиx
oл iмпiацаx i кoнкypсax:

- пiдгoтoвка звiтiв TflATУ лля MoH УкpaТни;
- збip тa oбpoбкa iнфopмaцii шoдo пpoведеHHя зpiзiв залиruкoвих

знaнь lлoбyвa l iв  вишoT oсв i t  и  за  дис l . lипл iнами:
- зaбезпечeння фyнкцioнyвaння, oноBЛе}lHя Тa B,цoскoнaЛення

Нaвнaльнo-iнфоpмaцiйнoгo пopтaлy yнiвеpсиTeTy Тa здiйснення
кoнтpoлю зa йoгo зaЛoBtIенIlям виклaдачами T,ЦATУ;

. poзpобкa, BЛpoBaд)кeнHя тa забезпечення pобoти системи aнти
плaгiатy нaвvальних poзpoбoк злобyвaнiв вищoi oсвiти yнiвеpситетy(
кypсoвi тa диплoмt.li poбoти aбo пpoекти);

- пpoBе.цення мoнiтopингy якoстi знaнь зДoбyвaнiв виЩoТ oсвiти;
. пеpевipкa poбiт здoбyвa.liв вищoТ oсвiти нa плaгiaт;
. poзpoбкa МеTo.цики oIlиTyBaHня стейкхoлдеpiв щoдo якoстi oсвiтньoТ

дiяльнoстi тa якoстi oсвiти i aнaлiз oTpиMaниx peзyЛЬтaTlB.

3. Cтрyкrypa наyкoBo-MeТoД]|Чltoгo IIeHTpy

З.l. Склaдoвими Пiдpoз.цiЛаМи шентpy с вiддiли. якi пpoвaДять poбoтy за
TaкиМи нatlpЯМaМи:

- opгaнiзauiйнo-aнaлiтиннa poбoтa;
-  мeтол и.J  ня nn6nтя.

-  voн i  topингoв i  дoсл i . l>кення '
з.2. Д'o сТpyкТypи цеt|,lpy BxoДЯ,l Ь гpи вiллiли:

l .  в iДДiЛ МoHiГopиHry Якoс]  i  oсB i l l lЬo i ,ц lЯЛЬHoстI;
2. оpгaнiзaцiйнo.aнaлiтичний вiД'цiл;
3. мeтoдичниЙ вiддiл

Biддiли центpy oчoЛ}orоTь Тx нaчaльники з числa нayкoвo-Пе.цaГoГiчниx
aбo nедaroг iчниx прauiвник iв yн iвеpси гетy '

4.Фyпкuii rrснтpy

oснoвним flaПpЯМoN'I ,цiяльнoстi HМI'{ с метоличнe зaбeзпeчення
oсвiтньoгo пpоцесy в yнiвеpситетi. Biддiли HMI{ мaroть тaкi фyнкuiT:

4 '  l  B iдд iл мoнiтopиI lгy  якoст i  oсв iтн ьo ' i  д iяльt toсr  i  :
- фopмyвaння пoлiтики гapaнтiТ зaбeзпенення якoстi oсвiти в Т{AТУ.
- пoбулoвa ефективнoi' сТp)к,t)pи yпpaвлiння Lцo,цo надання якiсниx

oсвiтнiх ПoсЛyГ в Т!AТУ чеpeз poзBитoк Л1o,цсЬкoГo кaпiтaлy.
iнтелектyaльнoгo лiдеpствa, технoлoгi.Lllих .l-loсягt|еHЬ нa зaсaДaХ пpaгнення



.цoскoнaЛoсTi, BiДкpиТoсTi' .'ul.u,J:o"'i Ta зaбезпечення tlpинципy
aкалемiннoТ лoбpoчеснoстi'

- пoбyлoвa вдoскoнaлeHoГo вiдкpитoгo ГapMoHiзoвaнoГo Тa
сTpyкTypoBaнoГo кoмyнiкативнoгo tlpoсToрy B якoМy Bi,ДбyBaсTЬсЯ
iнфоpмaцiйний oбмiн в yнiвеpсите.гi щo/Lo yсiХ ви.цiв та pезyльтaтiв
мoнiтopингy нepeз iнфopмauiйнi pесypси Т!AТУ з метotо фopмyвaння
кoМпoнeнI iв  }tyЛЬтyри якoс t i  вишoi  oсв i tи '

. бeзпepеpвний Ta сисTеМаTичIIий пloltiтopинг якoстi oсвiтнix лoслyг
в iдпoвiднo до poзpoблених la  ]a tBеpД) l (еt lих пoкaзник iв у в iлпoвiлнoсt i  лo
мiжнapo,Цнoгo сTaнДapTy Iso 900l -2008.

-  BиBЧеHHЯ Тa BПpoBад)|(еHня iнсrpуvент iв гapант iТ якoсt i  вищoТ oсв iти
Ta oсBIТнЬoI Д]яЛьHосТl, чеpеЗ BHyTpllxнl ay.цити якoсTl' сисTеМи paн)кyвaння'

гp)HIyючисЬ на дoсв iл i  в i tчизняниx тa м iжнаpoлниx oсв iтн iх  yстaнoв.
.цiяльнiсть Яких сПpЯМoBaнa Hа сисTeМa.rичне ПoЛlПttlе}lнЯ якoстi, з метoю
iнt  егpашiТ oсв iтньoгo ]акладy lo  св iтoвoгo oсв i  гн ьoгo Пpoс lopy '

. opганiзauiя Та ПpoBед'енllЯ сисTеМaTичIjoГo нeзaЛе}(}loГо NaoI]iТoPиHГ}
якостi пi.цгoтoвки фaхiвцiв Т!АTУ тa фopмyвaння нa цiй oснoвi
pекoмендaцiй щo.цo ПoкPaщaнrtЯ усiх склaдoвиx oсвiтньoгo пpoцeсy.

- ПpoBe.цеНHЯ aнкeTyBaнHя здoбyвaliв вищoТ oсвiти З МеТoIo BизItaЧеHня
якoстi oтpимaниx oсвiтнiх пoслyг.

- aнaлiз звiтних пoкaзникiв якoстi пiДгoтoвки фaxiвuiв нa фaкyльтетaх
пpи пpoведеннi, як зpiзiв зaЛицIкoBих зHaнЬ з дисциПЛiн, тaк i незалежнoгo
зaмipy знaнь здoбyвaviв вишoТ oсвiти в пеpio.Ц eкзaменaцiйнoТ сесiT.

- aнaлiз лiЦензiйниx yМoB нa.цaннЯ oсвiтнiх пoслyг y сфepi вищoi oсвiти.
- пеpeвipкa oблiкoвo-звiтнoi дoкyментauii щoдo opгaнiзaцiТ oсвiтньoгo

пpоцесy.
. aнaлiз вiдлoвiДtloстi бaзoвoТ освiти нayкoвo-пe.цaгогiчних пpauiвникiв

пpoфiлю лисuиплiн, ll lo виклaдaються.
. нa.цaнHЯ кoнсультaтивнoi Тa Hayкoвo-МеТo.ДиЧHoi ,ДoПo]uoги з питa}iЬ

якoстi пi.цгoтoвки сpaxiвцiв yЧaсtlикaМ (виклaдaнaм i здoбyванaм вишoТ
освiти) мoнiтopингoвих зaхo.цiв.

. poзpoбкa спiльнo з кaфелpами yнiвepситетy пакeтiв контpольних
зaвдaнь, тестiв, кpитеpiiв oцiнroвання кoжнoго oб'сктy мoнiтopингy y
вi,цпoвiДностi .цo iснylоних стaндapтiв i мo,t1елей якoстi.

- iнфopмyвaння сyб'сктiв i oб'сктiв мoнiтopингy пpo йoгo ocнoвнi
pезyJIЬтaти.

- кoop,циRацlЯ дIЯЛЬнoсTl ФaкyлЬтеTlB' кaQe,цP yнlвеpсиTrTy з ПиTaнь
opгaнiзaцii мoнiтopингy якoстi знaнь здoбyвaнiв виlцoi oсвiти.

.  п iдгotoвкa лpoлoзиuiй шroдo yс)HеHHЯ недoлiк iв .  виявлених п iд час
кoнTpoЛЬних МoнiTopиllгoBиx пepeBIpoк.

4.2 opгaнiзaцiйнo.aцалiтичний вiД,liл :
- кoMПЛексний aнaлiз дiяльнoстi сТpyкTypниx пiлpoзлiлiв yнiвepситетy;
- poзpобкa pекоменлaшiй .цЛЯ ЛoкpaшенHя ,ДiЯЛЬHoсТi тa зaгaЛЬнoГo

pейтингy Т[AТУ сеpе.ц aгpapниx HaBчaJlЬниx ЗaкЛaдiв Укpaiни;
-  opгaнiзашiя Hа)кoBo-]\ lегoДиЧHих кoнфеpеншiй.  семiнapiв.  наpал

ПpoфесopсЬкo-BикЛa.цацЬкoгo скЛадy yнlBеpсиTеTy;
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- ПpoBедeннЯ зЛЬоTlB сTyllенTсЬкoгo aкTиBy yнiBеpсиТетy;

- BиДaннЯ збipникa нaBЧaЛьнo-MeтoJlичниx пpaцЬ.

4.3 Метoдичний вiддiл:
.'1..u"ou,"n'" вiдпoвiДttoстi змiстy нaвяaння тa пiдгoтoвки фaхiвuiв

6aкYльтeтaми ун.tвеpситетy сTaн.цapTaМ вищoТ oсвiти та oцiнкa якoстt

'u",-"no-*.'oд,чнoгo зaбезпечення oсвil.ньогo ПPoцесy;

- BизнaченHя ПеpсПскTиBllих ПoТpеб нayкoBo-МeтoДиЧнoГo

зaбeзпечення oсвiтньoгo пpoцесy;
- збip.  oбpoбкa i l rфopмau i i ЩoI(o BиДaння нaBЧaJlЬtlo-Мeтодичнol

лiтеpaтуpи в T,ЦATУ;, 
- 
- 
Ьpгaнiзaцiя пiдгoтoвчoТ poбoти ЩoДo оTpиМaння нaBЧaЛьHoЮ

лiтеpатypoю гpифy вuенoТ pали TДAТУl
. opгaнiзaшiя poбoти Hayковo-ме toдич l]ol paДИ | ЦI\ | r .
- 

""ou"." 
пpoeктiв Пoлoжeнь TIATУ з oсвiтньoi дiяльнoстil

- кеpiвниЦтвo робoтoto факyльтeтсЬкИx МеToдиЧниx'кoМlсlи;
- opiанiзaшiя Tа ПpoBедеt{нЯ peйтингyвaння кatpе'ap тa нaукoвo-

педaгoгiчниx i педaгoгiчниx пpaшiвникi в T!'ATУ.

5. BзасмовiДнoцlення з iнtшпми пiдpoзДiлами унtRеPситeTy

5'1. HMЦ y свoТй poбoтi BзaсМoдiс iз стpyктypними пi,пpoзДiлами l

слyrкбaми з пиTaHЬl щo pегЛaN,{rнтylоTЬся Пo:ro)к-eнняМи Стaтyтy yнiвеpситетy,

дolyu"nn"'' npopекTopa з пayкoвo-педaгoгi.tнoi poботи:

- з фaкyльTeтaМи з Bизнaчення стpaтегiuниx ""i|1Y1: !::"1TY.':'1
B.цoскoнaЛення зМlсTy HaвЧaннЯ зa всiмa нaпpямaМи тa стyпенiB Bиll lol oсBlти

та п iдви шeння якoсг i  oсв i гньo i , l i яЛЬнoст! i
. з кaфед'paМи з ПиTaнЬ oPгaнiзaцii метoдичнoi poбoти, ви.Цaння

збipникa нayкoвo-меТo.цичn'* npuu" тa пiДвищeння якoстi oсвiтньoТ

дlяЛЬнoсTl;
. з нaBЧaЛьHиМ вiддiлoм з ПитaflЬ ПЛaнyвання нaвчальнoТ poбoти тa

вПpoBaдження нoвiтнix технoлoгiй нaBчarrHя'

6 '  Пpaвa i  в iдпoвiдал ьн iсть

I-{ентp мaс пpaвo:
. кoltтpoЛIоBaTи Bикoнa}ttlя нaкaзiв, poзпopяджень, iнстpyкцiй i

p.*o'"йuцiи кеpiвниЦтвa yнiвepситетy, з пиTaHЬ opгaнiзaцil Ta ПpoBедення

нaBчаЛЬнo.МеToдиЧltoГo Пpoцесy;
. зaЛyчaти пpoqесopськo1викЛaд'aцЬкий склаД. i здoбyвaнiв вишoi oсвiти

yнiвеpси'етy лo уuu"'i y nuynouo.'еToДичнiй poбoTi;

- BиМaгaTи сBoсчaснoгo тa якiснoгo.. викoнaннЯ Bсix poзпopя'Цжень

pектopa Ta Пpopек-гopa з нayкoвo-пеДаГoГlчнol poooти;

- poЗPoбЛяTи pекoмен.ЦartiТ t]loДo oснoв}iих нaпpяпlкiв Пoкpatцеt{ня

нав.lальнoi poбor и в 1 нi веpсиr ет il
. oTPиMyBaти urд yс'* ,,.цpЬзлiлiв yrriвepситетy дoотoвipнy iнфopмauirо

,no on.pu'"u"Ъ.o aналiзy poзвиткy вишloгo oсвiтньoгo зaкЛaдy;



r' - BивчaTи Ta poзПoBою,ц)кyBaTи пеpе.цoBий дoсBi.ц кaфедp тa пpoBi,цниx
BикЛa,цaЧiB ylliвеpсиTеTy;

- гoтyвaTи Тa Пpoвo.циTи в yсTа}roBЛeнoМy ПoPЯдкy кoнфеpенцii,
сеМiнapи, нapa.ци кepiB[Iикiв пiлpoзлiлiв тa спiвpoбiтникiв yнiвеpситетy з
Пи |aнЬ ПoкpаltlеHня нaвvальнoТ poбor и:

'цoПоМory нayкoвo-пе.цaГoГlчниМ. нa.цaвaТи кoнсyЛЬTaцll 1a
пpaЦiвникaм тa спiвpoбiтникaМ з пиTaнЬ BпровaдженнЯ в oсвiтнiй лpouес
t{oBlтнlx TехнoЛoГtи;

- стBopюBaTи iнфopмaцiйний бaнк дaниx мoнiтopингoвиx дoслi.цжень
щo.цo якoсr i oс вi гн ьoТ дiял ьнoст i тa якoстi oс вir и:

-  Bс1aнoвЛюBa lи  зв .язки з i  спop i 'цненими п iдpoзДiлами заклад iв  oсв i lи
в УкpаТнi тa зa ii меяtaми;

Biдпoвiдaльнiсть зa якiсне i свoeчaсне Bикoнaння пoкЛадених зaдaч
фyнкцiЙ цьoгo Пoлo)кення несе нaнaльник HMII.

Стyпiнь вi.цповiдальнoстi cпiврoбiтникiв rш,fl] BсTaнoвлюeться
Пoсa,цoвиМи iнстpyкцiями.

Ha всiх piвняx, .Це виpituyються питaння .цiяльнoстi HМ[, йoгo
нaЧaЛЬник пpиймaс безпoсepeДню yчaсТЬ.

Пpopектop з HIIP' дoцент

Haнaльник HМI{, дouент

УЗГo.(ЖЕHo:
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