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Зміни переліку навчально-методичної 

документації кафедри

Було
29 справ 
кафедри 

Пропозиції 
щодо 

зменшення 
до 15 справ



Нарада Робочої групи 
27 жовтня 2017 року 

• Проаналізовано перелік 
документів кафедр

• Розіслано пропозиції 
кафедрам щодо:

- зміни кількості справ кафедр та 
видів документів;

- об’єднання методичних вказівок 
для викладачів та для СРС з 
підготовки до заняття;

- зміни форми методичних 
вказівок.



Пропозиції від кафедр:

• Педіатрії №4 (академік НАМНУ В.Г. Майданник)

• Урології (професор С.П. Пасєчніков)

• Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань (професор О.В. Савичук)

• Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

дитячого віку (професор Л.М. Яковенко)

• Менеджменту охорони здоров’я (професор В.Д. Парій)

• Гігієни та екології №1 (член-кор. НАМНУ В.Г. Бардов)



Пропозиції від кафедр:

• Гігієни та екології №2 (академік НАМНУ О.П. 

Яворовський)

• Внутрішньої медицини №2 (доцент Г.В. Мостбауер)

• Загальної практики (сімейної медицини) (професор 

О.М. Барна)

• Гігієни та екології №3(професор С.І. Гаркавий)

• Фізіології (доцент І.М. Карвацький)

• Терапевтичної стоматології  (професор А.В. Борисенко)



Аналіз пропозицій:

29 справ 15 справ1

2 Частину документів кафедр перевести в електронний формат (7)

3 Об'єднати методичні вказівки для викладачів та для СРС з 
підготовки до заняття, але з 2018/2019 н. р. 

4 Форму методичних вказівок обговорити додатково та затвердити 
до кінця 2017/2018 н. р.



№ Зміст Вид
документу

Примітка

1. Постанови Кабінету Міністрів
України, накази,
розпорядження, інструктивні
листи МОН і МОЗ України з
питань, що стосуються роботи
ВНЗ і ВМНЗ.
Накази, розпорядження,
вказівки ректора і проректора,
рішення ректорату,
розпорядження деканів,
навчального відділу.

Електронний http://nmu.ua/

http://nmu.ua/studentu/n
avchalno-metodychnyj-
viddil/nakazy-po-nmu-z-
organizatsiyi-navchalnogo-
protsesu/

2. Положення про кафедру (в 
т.ч. функціональні обов'язки
співробітників).

Паперовий

Справи кафедр

http://nmu.ua/
http://nmu.ua/studentu/navchalno-metodychnyj-viddil/nakazy-po-nmu-z-organizatsiyi-navchalnogo-protsesu/


№ Зміст Вид
документу

Примітка

3. Навчальні плани:
а) типові (примірні) МОЗ
України;
б) робочі навчальні плани,
затверджені наказом ректора.
Навчальні програми з
дисципліни:
а)типові (примірні) МОЗ України;
б) робочі навчальні програми

Електронний

Паперовий
Електронний

http://nmu.ua/studentu/n
avchalno-metodychnyj-
viddil/navchalni-plany/

На сторінці кафедри на 
офіційному сайті НМУ

4. Індивідуальний план роботи
викладача та її облік.

Паперовий

5. План роботи кафедри на
навчальний рік.
Графік роботи НПП.

Паперовий

http://nmu.ua/studentu/navchalno-metodychnyj-viddil/navchalni-plany/


№ Зміст Вид
документу

Примітка

6. Розклад занять, іспитів, заліків.
Розклад занять, консультацій.
Календарно-тематичні плани
лекцій; календарно-тематичні
плани практичних, семінарських,
лабораторних занять та
самостійної роботи студентів.

Електронний
Паперовий

На сторінці кафедри на 
офіційному сайті НМУ

7. Стенограми, тексти або тези
лекцій, методичні розробки
лекцій.

Електронний На сторінці кафедри на 
офіційному сайті НМУ

8. Методичні розробки

практичних, лабораторних

(семінарських) занять та СРС.

Методичні вказівки до курсової

роботи (проекту). Методичні

вказівки до виконання

дипломного проекту (роботи).

Електронний На сторінці кафедри на 
офіційному сайті НМУ



№ Зміст Вид
документу

Примітка

9. Матеріали до контрольних 
заходів ( іспит, ПМК, залік). 
Екзаменаційні питання, перелік 
практичних навичок. 
Екзаменаційний журнал.

Електронний

Паперовий

На сторінці 
кафедри на 
офіційному сайті 
НМУ

10. Документація з контролю за
організацією навчального
процесу, підвищення кваліфікації
НПП: графік контролю завідувача
кафедри за якістю проведення
навчальних занять, графік
взаємовідвідування занять, план
читання та обговорення показових
лекцій і практичних занять.
Журнал обліку контрольних та
взаємних відвідувань занять.
План підвищення кваліфікації
НПП. Навчальні журнали циклів,
курсів підвищення кваліфікації.

Паперовий



№ Зміст Вид документу Примітка

11. Журнал обліку відпрацювань
студентами пропущених навчальних
занять.
Журнали реєстрації консультацій.

Паперовий

12. Протоколи засідань кафедри. Паперовий

13. Журнал обліку годин роботи
викладачів, які працюють на умовах
погодинної оплати праці і штатного
сумісництва.

Паперовий

14. Щомісячні, семестрові, річні
відомості обліку навчальних
годин викладачів кафедри.
Звіт про роботу кафедри.

Паперовий

15. Реєстраційний журнал вхідних,

вихідних та внутрішніх документів.

Паперовий



ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити проект змін в переліку навчально-методичної 

документації кафедр Університету.

2. Запровадити зміни в переліку навчально-методичної документації 

кафедр в Університеті.

Термін виконання: з 2 січня 2018 року

3. Завідувачам кафедр Університету забезпечити створення та 

розміщення електронних версій необхідних документів на 

офіційному сайті НМУ.

Термін виконання: до 29 грудня 2017 року

4. Обговорити пропозиції щодо об’єднання методичних вказівок до 

проведення практичних (семінарських) занять для студентів та 

викладачів, а також щодо зміни їх форми до травня 2018 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи.




