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Про затвердження та ведения в дiю 
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унiверситетi iменi Дмитра Моторного 
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1 . Затвердити Положения про Навчально-науковий центр у Таврiйському 
державному агротехнолоriчному унiверситетi iменi Дмитра Моторного 
(далi - Положения про ННЦ). 

2. Положения ввести в дiю з дати видання наказу. 
3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв унiверситету орrанiзувати вивчення 

Положения та прийняти йоrо до керiвництва i обов'язкового виконання. 
4. Затвердити такий склад Навчально-науковий центру унiверситету : 
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Поло:;1сенняпр0Навчально-науковий 

центрТаврiйськогодер:;1савногоагротехнологiчного унiверситету iменi Дмитра 
Моторного / Лом.ейко О.П., Шарова ТМ, Колокольчикова JB. , Шокарев О.М, 
lвановаl. С,ГалькоС.В, Кувачов В.П., Землянська А . В.Запорi:;1с:;1ся .-ТДА ТУ, 2022. 

ПоложенняпроНавчально-науковий 

центрТаврiйськогодержавногоагротехнологiчногоунiверситетуiменiДмитраМ 
оторногорозробленовiдповiдно до Законiв Украi'ни «Про освiту», «Про вищу 
освiту», СтатутуТ ДА ТУ таПоложенняпро органiзацiюосвiтньогопроцесу. 

МетоюзазначеногоПоложенняевизначенняпорядкуорганiзацii'тафункцiо 
нуванняНавчально-наукового центру вТДА ТУ. 
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ЗА ТВЕР ДЖЕНО 
Наказ Таврiйського 

державноrоагротехнолоriчноrо 
унiверситетуiменiДмитраМоторного 
№ 15,Щ вiд 0-1. 09. ..tDot.,t 

1. Загальнi положения 

1. 1 Навчально-науковий центр (далi - I-П-Щ) Таврiйського державного 
агротех нологiчного унiверситету iменi Дмитра Моторного (далi - ТДА ТУ) 
створюсться наказом ректора в межах штатного розкладу. 

1.2 За rальне керiвющпзо HJ--IЦ ТДА ТУ здiйснюс перший проректор 
ТДАТУ . 

1.3 Спi вробiтники ННЦ безпосередньо пiдпорядковуються начальнику 
тшчал ьно-наукового центру ТДАТУ. 

1.4. Начальника Нl--IЦ призначас та звiльняс ректор унiверситету з,1 
1 ю;щ1111ям п ершого проректора. 

1.5. Утримання спiвробiтникiв ННЦ здiйснюсться за рахунок асигнувань 
·1 бююкстни х позабюджетних коштш, nередбачених кошторисом 
у 1, i ВL:рситету . 

1 .6. Робота Центру здiйснюсться у вiдповiдностi з перспективним планом 
р1) ·m1пку Т ДА ТУ (затверджений ректором унiверситету) та рiчним планом 
ро() 1 >л1 1 IНЦ, який затверджуе перший проректор унiверситету . 

1. 7. У сво·,·11 дiяльностi ННЦ керуеться Конституцiсю Укра"iнн , Кодексом 
1:11,0 11 i11 11ро лрацю Укра·1·ни , Законами Укра·1ни «Про освiту» , «Про вищу 
oc11i·1 у », «1 lpo фахову псрс;щи1цу освiту» , Постановаr-.,в,1 Верховно"i Рацн 
Yr<p:1·r'1111 , :] Ктзми Президента Укра'iюt та Кабiнсту Мiнiстрiв Укра"iни, наказами 
Мi11i стсрств:з освiти i науки Укра·1нн, Статутом ТДАТУ, цим Положенням , 
11:11сl'шм11 т:1 розпорядже1111ями ректора унiверситету. 

2. Мета, напрямю-1 дiялыюстi i заnдання ННЦ 

2.1 . ННЦ ТДА ТУ с дорадчо-консультативним органом, який покликаний 
спр11ят11 навчально-науковому забезпеченню освiтнього nроцесу в 
унiверситетi та фор.муванню Полiтики щодо забезпечення якостi освiтньо·i 
дiяльностi i якостi освiти. 

2.2. Метою роботи Н1Щ е пiдвищення ефективностi та якостi освiтнього 
процесу, пов 'язане з пiдготовкою фахiвцiв рiзних професiйних спрямувань та 
стуленiв вищоi· освпи. 

2.3. Предметом роботи Н1Щ е науково-методичне забезпечення 
освiтнього процесу в унiверситетi. 

Основни.ми завданнями с: 

- фор:мування вимог та механiзмiв ефективного функцiонування 
с 11 стеми внутрiшнього забезпечення якостi вищоi" освiти; 

пiдготовка матерiалiв для обговорення питань щодо системи 
1шутрiшнього забезпечення якостi вищоi" освiти ; 

- пiдвищення науково-педагогiчного потенцiалу спiвробiтникin 3 метою 



кадрового забезпечення процесiв iнновацiйного розвитку унiверситету; 
здшснення консультацiй при плануваннi навчально-методично'~' 

роботи факультетiв, координування 1х дiяльностi у методичнiй складовiй; 
органiзацiя та координацiя роботи кафедр i факультетiв 1з 

забезпечення навчально-методичною лiтературою, органiзацiя рецензування 
пiдготовлено"i до видання навчально-методично"i лiтератури; 

пiдготовка звiтiв ТДАТУ для МОН Укра"iни; 
збiр та обробка iнформацi"i щодо проведения зрiзiв залишкових знань, 

незалежного замiру знань здобувачiв вищоi' освiти за дисциплiнами; 
забезпечення функцiонування, оновлення та вдосконалення 

Освiтнього порталу унiверситету та здiйснення контролю за його заповненням 
викладачами ТДАТУ; 

надання консультативно"i допомоги працiвникам кафедр при 
пiдготовцi завдань для проведения незалежного оцiнювання здобувачiв вищоi' 
освпи; 

контроль ефективностi та якостi проведения централ1зованого 
незалежного оцiнювання знань здобувачiв вищо"i освiти; 

- анал1з та узагальнення результатiв незалежного оцiнювання знань 
здобувачiв вищоi· освiти. 

3. Функцii навчально-наукового центру 

Основним напрямом дiяльностi lПЩ е методичнезабезпеченняосвiтнього 
процесу в унiверситетi. 

Навчально-науковий центр мае такi функцi"i: 
формування полiтики гарантi"i забезпечення якостi освiти в ТДАТУ; 
побу дова ефективно"i структури управлiння щодо надання якiсних 

освiтнiх послуг в ТДАТУ через розвиток людського кашталу, 
iнтелектуального лiдерства, технолопчних досягнень на засадах прагнення 
досконалост~, вiдкритостi та забезпечення принципу академ1чно1 
доброчесностi; 

вивчення та впровадження iнструментiв гарантi"i якостi вищо"i освiти 
та освiтньо"i дiяльностi, через внутрiшнi аудити якостi, системи ранжування, 
rрунтуючись на досвiдi вiтчизняних та мiжнародних освiтнiх установ, 
дiяльнiсть яких спрямована на систематичне полiпшення якостi, з N~етою 
iнтеграцii' освiтнього закладу до свiтового освiтнього простору; 

аналiз звiтних показникiв якостi пiдготовки фахiвцiв на факультетах 
при проведеннi, як зрiзiв залишкових знань з дисциплiн, так i незалежного 
замiру знань здобувачiв вищо"i освiти в перiод екзаменацiйно'i ceciY; 

перевiрка облiково-звiтно'i документацi'i щодо органiзацi'i освiтнього 
процесу; 

комплексний анашз дiялы-юстi структурних пiдроздiлiв 
унiверситету; 

розробка рекомендацiй для покращення дiяльностi та загального 



рейтингу ТДАТУ серед аграрних навчальних закладiв Укра'iни; 
органiзацiя науково-методичних конференцiй, сем1нар1в, нарад 

nрофесорсько-викладацького складу унiверситету; 
проведения зльотiв студентського активу унiверситету; 
встановлення вiдповiдностi змiсту навчання та пiдготовки фахiвцiв 

факультетами унiверситету стандартам якостi освiти та оцiнка якостi 
навчально-методичного забезпечення освiтнього процесу; 

визначення перспективних потреб науково-методичного 
забезпечення освiтнього процесу; 

збiр, обробка iнформацii' щодо видання навчально-методично'i 
лiтератури в ТДАТУ; 

органiзацiя пiдготовчоi' роботи щодо отримання навчальною 
лiтературою грифу вченоi' ради ТДА ТУ; 

органiзацiя роботи Науково-методичноi' ради ТДАТУ; 
видання проектiв Положень ТДА ТУ з освiтньоi' дiяльностi; 
керiвництво работою факультетських методичних комiсiй; 
органiзацiя та проведения рейтингування кафедр та науково-

педагогiчних i педагогiчних працiвникiв ТДА ТУ. 

4. Взаемовiдношення з iншими пiдроздiлами унiверситету 

4.1. I-П-Щ у своi'й роботi взаемодiе зi структурними пiдроздiлами i 
службами з питань, що регламентуються положениями Статуту унiверситету, 
дорученнями першого проректора: 

- з факультетами з питань визначення стратегiчних напрямкiв розвИТh.')' 
та вдосконалення змiсту навчання за всiма напрямами, ступеНЯlvш вищо"i 
освiти та пiдвищення якостi освiтньоi' дiяльностi; 

- з кафедрами з питань органiзацii' навчальноi', методичноi' роботи та 
пiдвищення якостi освiтньоi' дiяльностi; 

- з навчальним вiддiлом з питань планування навчальноi' роботи та 
впровадження новiтнiх технологiй навчання. 

5. Права i вiдповiдальнiсть 

Навчально-науковий центр мае право: 

контролювати виконання наказiв, розпоряджень, iнстру кцiй i 
рекомендацiй керiвництва унiверситету, з питань органiзацi'i та проведеннн 
навчально-методичного процесу; 

залучати професорсько-вшшадацький склад i здобувачi в в11що·1 
освiти унiверситету до участi у науково-методичиiй роботi ; 

вимагати своечасного та якiсного викошшня вс i х розпоряджень 
ректора та першого проректора; 

розробляти рекомендацi'i щодо основних напрямкiв покращ~ння 



навчальноi· роботи в унiверситетi; 
отримувати вiд ycix пiдроздiлiв унiверситету достовiрну iнформацiю 

для оперативного аналiзу розвитку вищого освiтнього закладу; 
вивчати та розповсюджувати передовий досвiд кафедр та провiдних 

викладачiв унiверситету; 

готувати та проводити в установленому порядку конференцi"i, 
семiнари , наради керiвникiв пiдроздiлiв та спiвробiтникiв унiверситету з 
питань покращення навчальноУ роботи; 

надавати консультацiУ та допомогу науково-педагопчним 
працiвникам та спiвробiтникам з питань впровадження в освiтнiй 
процесновiтнiх технологiй; 

встановлювати зв 'язки зi спорiдненими пiдроздiлами закладiв освiти 
в Укра·iнi та за iI межами. 

Вiдповiдальнiсть за якiсне i своечасне виконання покладених задач 
функцiй цьогоПоложення несе начальник I-П-IL(. 

Ступiнь вiдповiдальностi спiвробiтникiв I-П-IL( встановлюеться 
посадовими iнструкцiями. 

6. Реорганiзацiя та лiквiдацiя 

6.1. Питання про реорганiзацiю чи лiквiдацiю I-П-IL( розглядаються та 
приймаються вченою радою Унiверситету за поданням першого проректора та 
затверджуються наказом ректора. 

Перший проректор, доцент 

Начальник I-П-IL(, професор 

УЗГОДЖЕНО: 
Юрисконсульт 

~лександр ЛОМЕЙКО 
Тетяна ШАРОВА 

Костянтин БОРИСОВ 


