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ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-методичний центр 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає правовий статус Навчально-методичного 

центру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, його 

права, завдання, функції та структуру. 

1.2. Навчально-методичний центр (далі - НМЦ) є структурним 

підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

(далі - Університет), який здійснює управління навчальним процесом. 

1.3. У своїй діяльності Навчально-методичний центр керується 

Конституцією України та чинними законами України, законодавчими актами 

України з питань освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Статутом 

Університету та цим Положенням. 

1.4. Структура Навчально-методичного центру та гранична чисельність 

її працівників визначається штатним розкладом. 

1.5. До складу НМЦ входять: 

- відділ внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації; 

- сектор планування освітнього процесу. 

1.6. Призначення, переміщення і звільнення працівників Навчально-

методичного центру здійснюється наказом ректора Університету згідно 

чинного законодавства. 

1.7. НМЦ підпорядковується проректору Університету з навчальної та 

методичної роботи. 

 

2. Основні завдання 

2.1. Аналіз, узагальнення інформації і підготовка рішень ректорату 

щодо управління навчальним процесом. 

2.2. Методично обґрунтоване планування і організація навчального 

процесу. 

2.3. Інформаційний супровід системи контролю якості навчального 

процесу і якості підготовки фахівців в Університеті за усіма формами 

навчання. 

2.4. Постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що 

регламентує навчальний процес. 

2.5. Організація та проведення роботи з ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти в Університеті. 

2.6. Організація та проведення вступної компанії в Університеті. 

2.7. Розроблення розкладів занять і сесій для студентів усіх форм 

навчання. 



2.8. Організація і контроль за проведенням підсумкової державної 

атестації випускників. 

2.9. Організація роботи зі складання навчальних планів і робочих 

навчальних планів для всіх спеціальностей і форм навчання. 

2.10. Контроль за ефективністю та доцільністю використання 

інформаційних ресурсів і технічних засобів навчання в підрозділах 

Університету. 

2.11. Забезпечення зростання рівня якості освіти в Університеті. 

2.12. Постійний та системний моніторинг якості освітніх послуг в 

Університеті на відповідність критеріям акредитації освітніх програм. 

2.13. Модерування процесів, необхідних для забезпечення якості 

освітньої  діяльності та якості вищої освіти в Університеті (інформаційне, 

рекомендаційне, рольове, цільове тощо). 

 

3. Функції 

3.1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти. 

3.2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

3.3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету. 

3.4. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

Університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. 

3.5. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації. 

3.6. Забезпечення підвищення кваліфікації НПП. 

3.7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою. 

3.8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом. 

3.9. Координація роботи інститутів, кафедр та інших підрозділів із 

забезпечення навчального процесу. 

3.10. Планування та складання розкладу навчальних занять, 

екзаменаційних сесій за денною та заочною формами навчання, роботи 

екзаменаційних комісій (ЕК). 

3.11. Контроль за організацією та ходом екзаменаційних сесій, 

узагальнення і аналіз підсумків сесій. 

3.12. Керівництво і контроль за роботою секретарів ЕК, узагальнення і 

аналіз підсумків роботи ЕК. 

3.13. Супровід Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

3.14. Замовлення та видача дипломів, академічних довідок, дублікатів 

дипломів, випускників усіх форм навчання. 

3.15. Контроль стану аудиторного фонду. 

3.16. Вибір і організація впровадження в навчальний процес нових 

технічних засобів навчання. 

3.17. Координація організації всіх видів практик студентів. 



3.18. Участь у визначенні спільно з відділом інформаційних технологій 

університету, інститутами і кафедрами перспективних нових інформаційних 

технологій в навчанні і проведення заходів щодо їх упровадження в 

навчальний процес. 

3.19. Сприяння начальникам і завідувачам кафедр у розробці навчальних 

планів. 

3.20. Надання консультативної допомоги при підготовці акредитаційних 

та ліцензійних справ, організація та контроль проходження акредитації, 

ліцензування спеціальностей та освітніх програм. 

3.21. Участь в організації та проведенні вступної компанії в 

Університеті, підготовка наказів та звітів по результатах вступу на навчання. 

3.22. Розробка проектів Університету нормативних, інструктивних та 

організаційно-методичних документів з питань планування та організації 

навчального процесу, методичної роботи тощо. 

3.23. Постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що 

регламентує навчальний процес. 

3.24. Контроль за виконанням планів методичної роботи кафедр та 

індивідуальних планів роботи викладачів. 

3.25. Моніторинг якості підготовки фахівців усіх ступенів вищої освіти. 

3.26. Розробка заходів з підготовки Університету до нового навчального 

року з навчальних і навчально-методичних питань. 

3.27. Розподіл навчального навантаження між кафедрами, створення 

обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік. 

3.28. Контроль за плануванням навчального навантаження науково- 

педагогічних працівників згідно обсягів навчальної роботи кафедр на 

навчальний рік. 

3.29. Контроль за розвитком навчально-лабораторної бази кафедр і 

інститутів. 

3.30. Контроль за організацією та проведенням кафедрами різних видів 

практик. 

3.31. Створення нормативних документів для комплексної системи 

захисту інформації АС класу 1. 

 

4. Права та обов'язки 

Навчально-методичний центр має право: 

4.1. Використовувати надані навчально-методичному центрому 

інформаційні і матеріальні ресурси. 

4.2. Отримувати у інших структурних підрозділів та служб необхідні для 

роботи дані, документи та інформацію у межах своєї компетенції. 

4.3. Брати участь у нарадах, вносити пропозиції з питань удосконалення 

роботи із забезпечення якості освіти в Університеті. 

4.4. Знайомитися з проектами рішень керівництва, які стосуються 

діяльності НМЦ. 

4.5. Брати участь у підготовці нормативно - правових актів з питань 

забезпечення якості освіти в Університеті. 

4.6. Здійснювати іншу діяльність, визначену нормативними та 

розпорядчими документами Університету. 

4.7. Подавати пропозиції щодо діяльності Навчально-методичного 



центру. 

4.8. Проводити перевірки навчально-наукових інститутів та кафедр з 

окремих питань навчальної і методичної роботи та приймати участь в  

контрольних заходах за планом ректорату. 

 

4. Взаємовідносини і зв'язки 

5.1. НМЦ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами 

Університету з питань, що виникають у процесі роботи в частині компетенції 

НМЦ. 

5.2. При виконанні своїх завдань НМЦ співпрацює за дорученням 

керівництва Університету із органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами та науковими установами, 

підприємствами, установами, організаціями, з іноземними організаціями, 

юридичними та фізичними особами у питаннях, що належать до сфери 

діяльності НМЦ у сфері своїх повноважень. 

 

5. Організація роботи 

5.1. Структура та штат НМЦ затверджуються наказом Голови 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

5.2. Положення про Навчально-методичний центр та посадові 

інструкції працівників НМЦ затверджується ректором Університету. 

5.3. Проводить свою роботу на основі щорічного плану, який 

затверджений  проректором з навчальної та методичної роботи Університету. 

 

6. Керівництво 

6.1. НМЦ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора Університету. 

6.2. На посаду начальника НМЦ призначається особа, яка має вищу 

освіту  зі стажем роботи у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 

не менше 5 років. 

6.3. Начальник НМЦ підпорядковується першому проректору 

Університету з роботи та є безпосереднім начальником для працівників НМЦ. 

6.4. На час відсутності начальника НМЦ його обов’язки виконує 

начальник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти, а у разі його 

відсутності – начальник відділу інформаційних технологій та технічного 

захисту інформації. 

6.5. Начальник Навчально-методичного центру: 

• здійснює керівництво діяльністю НМЦ, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій; 

• відповідає за організацію та проведення навчально-методичної 

роботи в Університеті; 

• визначає права та обов’язки працівників Навчально-методичного 

центру; 

• готує і вносить ректору Університету пропозиції щодо заохочення і 

накладення дисциплінарних стягнень на працівників НМЦ; 

• організовує разом із відділом персоналу роботу з добору кадрів 

НМЦ, підвищення кваліфікації працівників, координує роботу з формування 

кадрового резерву НМЦ; 



• несе відповідальність за стан дисципліни та дотримання законності 

працівниками НМЦ; 

• забезпечує дотримання працівниками НМЦ вимог Закону України 

«Про охорону праці» та додержання ними правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

• виконує інші завдання, покладені на нього ректором Університету. 

 

 

 

Начальник навчально-методичного центру 

полковник служби цивільного захисту 
 

«18» березня 2021 року 

Роман СТАСЬО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу персоналу 

підполковник служби цивільного захисту Олег ТИНДИК 

 

Начальник юридичного сектора  

лейтенант служби цивільного захисту Петро СЕНИК 

 

Начальник служби охорони праці Тарас МАРЧИШИН 

 


