РІШЕННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 01.12.2016 р., ПРОТОКОЛ № 6
з питання «Про навчально-методичну роботу в університеті.
Нові підходи до організації навчального процесу»
1. Визначити навчально-методичну роботу Методичної
«ПДТУ» за аналізований період задовільною.

ради

ДВНЗ

2. Завершити забезпечення впровадження в навчальний процес «Загальних
методичних рекомендацій щодо вдосконалення ідеології викладання сучасних
навчальних дисциплін (враховуючи досвід провідних ВНЗ України, Європи та
США)».
Відповідальні - голова Методичної ради
Термін
- червень 2017 н.р.
3. Згідно з поетапним скороченням аудиторного навантаження викладачів
розробити план і здійснювати контроль за якістю удосконалення методичних
посібників з самостійної роботи студентів, використовуючи «Положення із
самостійної роботи студентів у ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог Закону
України «Про вищу освіту».
Відповідальні - голова Методичної ради
Термін
- щорічно до 30.06
4. Затвердити пропозиції Методичної ради ДВНЗ «ПДТУ» щодо
пропорційного перерозподілу годин при зменшенні аудиторного навантаження до
600 годин з таких видів роботи викладача, виходячи із загального навантаження
1540 годин:
- навчальна робота
- 600 г. (39%);
- наукова робота
- 440 г. (29%);
- методична робота
- 340 г. (22%);
- виховна робота
- 80 г. (5%);
- організаційна робота - 80 г. (5%).
Відповідальні - голова Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» Волошин В. С.
Термін
- грудень 2016 р.
5. Навчальному відділу підготувати наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» з
переліком співвідношення годин за видами основних напрямів роботи викладача.
Відповідальні - завідувач навчального відділу Гусєв Ю. В.
Термін
- лютий 2017 р.
6. У зв’язку з поетапним скороченням аудиторного навантаження
викладачів при викладанні дисциплін забезпечити контроль за активним
використанням інноваційних технологій (дистанційні курси), удосконалюючи
навчально-методичне забезпечення.

Відповідальні
Термін

- декани факультетів
- щорічно до 30.06 протягом 2016-2019 н.р.

7. Розробити внутрішні організаційно-нормативні документи щодо
створення електронних підручників і навчальних посібників. Бібліотеці ДВНЗ
«ПДТУ» надавати науково-методичну допомогу щодо питань їх укладання.
Відповідальні - директор бібліотеки Пасинкова О. В.
Термін
- лютий 2017 р.
8. Навантаження і штати викладачів укладаються згідно затверджених
робочих навчальних планів на навчальний рік і корегуються залежно від
щорічного прийому студентів, затверджуються на кафедрах і доводяться до відома
викладачів. Відповідно до Кодексу законів про працю України попереджувати
викладачів під розпис про зміни умов праці за 2 місяці до початку нового
навчального року.
Відповідальні - ректор
Термін
- щорічно до 30.06
9. Завершити роботу щодо доведення навчальних планів заочної та
прискореної форм навчання до відповідності рівню навантаження викладачів
(планів денної форми) задля забезпечення об’єднання груп у потоки, починаючи з
4 курсу.
Відповідальні - Бурко В. А., Солошенко П. В.
Термін
- квітень 2017 р.
10. Комісії з педагогічної майстерності ДВНЗ «ПДТУ» скорегувати роботу
відповідно до перехідного періоду скорочення аудиторного навантаження
викладачів, вивчати і розповсюджувати досвід провідних ВНЗ України і Європи із
збільшення обсягу самостійної роботи студентів, методів контролю самостійної
роботи студентів, реалізації загальних методичних рекомендацій щодо
удосконалення ідеології викладання навчальних дисциплін. Розповсюджувати
досвід викладання англійською мовою.
Відповідальні - голова комісії з педагогічної майстерності Методичної
ради ВДНЗ «ПДТУ» Пономарьова Л. В.
Термін
- щорічно до 30.06 протягом 2016-2019 н.р.
11. Методичній раді за участі адміністрації університету організувати
конкурс інтерактивних лекцій, навчальних посібників, підручників не менше ніж 1
раз на 2 роки, і затвердити «Положення» про новий конкурс.
Відповідальні - голова Методичної ради Роянов В. О.
Термін
- квітень 2017 р.
12. Вивчити і розглянути питання щодо створення структури підрозділу
ДВУЗ «ПДТУ», що займається управлінням якістю освіти.
Відповідальні - голова Вченої ради ПДТУ Волошин В. С.
Термін
- січень 2017 р.

