


1. Загальні положення 

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів (у 

подальшому НМЦ) створюється наказом ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

1.1. Це положення визначає порядок та умови діяльності НМЦ, яка є 

структурним підрозділом Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

1.2. НМЦ у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради та 

ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, а також цим Положенням. 

Загальною метою діяльності НМЦ є :  здійснення фундаментальних та 

прикладних наукових і науково-дослідних розробок у галузі педагогіки 

вищої школи та післядипломної освіти,  організація системної науково-

методичної діяльності, спрямованої на розвиток наукової творчості, 

професіоналізму та професійної компетентності науково-педагогічних 

працівників. 

1.3. Діяльність НМЦ передбачає співпрацю з Інститутом педагогічної 

освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, 

іншими структурними підрозділами Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, вищими навчальними закладами, 

діяльність яких стосується проблематики НМЦ. 

1.4. Питання, не відображені в Положенні, вирішуються відповідно 

до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

2. Структура науково-методичного центру 

2.1. У структурі НМЦ визначені сектори, які будуть займатися 

розробкою тематики науково-методичних семінарів, організації та їх 

проведення, здійснення науково-консультативної роботи. 

 



2.2. Членами НМЦ є працівники різних кафедр Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, на яких розповсюджуються 

норми, установлені Кодексом законів України про працю, умовами 

Колективного договору та Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

університету. Членство в лабораторії здійснюється на громадських засадах. 

2.3. Члени НМЦ  беруть участь у всіх формах самоврядування, 

установлених Статутом Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

2.4. Для розробки проблематики НМЦ можуть залучатися наукові, 

науково-педагогічні працівники Інституту педагогічної освіти та освіти 

дорослих НАПН України, Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та ін. 

3. Основні завдання діяльності науково-методичного центру 

3.1. створення системи неперервного підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; 

3.2. організація постійно діючих науково-методичних семінарів для 

різних категорій працівників ВНЗ; 

3.3. проведення наукових досліджень у сфері вищої та 

післядипломної освіти; 

3.4. видання науково-методичних рекомендацій та посібників, які 

стосуються удосконаленню освітнього процесу у ВНЗ; 

3.5. надання консультативної допомоги науковцям з питань  вибору 

теми, обґрунтування наукового апарату дослідження тощо. 

4. Основні функції науково-методичного центру 

4.1. Організація і проведення науково-методичних семінарів для різних 

категорій викладачів. 

4.2. Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів 

послуг кафедрам, викладачам, молодим науковцям. 

4.3. Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів до виконання науково-

дослідних робіт. 



4.3. Проведення зустрічей для викладачів університету з провідними 

вченими України та зарубіжжя, які займаються дослідженнями у галузі вищої 

та післядипломної освіти. 

4.4. Збір та узагальнення результатів наукових досліджень з проблеми 

професійного розвитку викладачів. 

4.5. Участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. 

5. Організація роботи 

5.1. Свою роботу НМЦ організовує на підставі річних планів основних 

заходів Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

5.2. Зміст діяльності НМЦ визначається річним планом роботи, який 

розробляється завідувачем, розглядається на засіданні НМЦ і подається на 

погодження і затвердження в установленому порядку. 

5.3. Діяльність членів НМЦ регламентується їх персоніфікованими 

обов’язками. 

5.4.  За результатами діяльності протягом календарного року НМЦ 

подає до відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного 

співробітництва текстові звіти та їх електронні версії, інші матеріали щодо 

результатів роботи за певний період. 

5.5. У НМЦ розробляються, ведуться і зберігаються документи 

відповідно до номенклатури справ. 

6. Управління науково-методичним центром 

6.1. Очолює НМЦ завідувач на громадських засадах, який 

призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини після 

погодження з начальником відділу наукових досліджень, інновацій та 

міжнародного співробітництва і проректором з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва. 

6.2. Діяльність НМЦ спрямовується проректором з наукової роботи  та 

міжнародного співробітництва, а також начальником відділу наукових 

досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва. 






