НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР

Н

а початку 2000-х рр. в освітньому процесі вищої
школи України відбувалися значні зміни — перехід до
кредитно-модульної системи навчання. Цей складний процес вимагав перебудови організації навчання, а також
створення навчально-методичної літератури, підготовки
дидактичного матеріалу. Навчально-методичний центр було
створено у 2005 р. на базі методичного кабінету, який існував
із 1990 р. Першим очільником НМЦ був доц. О. С. Саяпін. Із
2010 р. обов’язки керівника центру виконує доц. Д. В. Шумик.
Основне завдання діяльності центру — організація,
координація, облік і контроль навчально-методичної роботи
в університеті, розроблення та затвердження форм навчальної документації, інформаційна підтримка і допомога професорсько-викладацькому складу в підвищенні педагогічної
майстерності, розповсюдження передового досвіду. Керівництво навчально-методичною діяльністю в університеті здійснюється НМЦ через науково-методичні ради факультетів.
Головним напрямом діяльності є контроль за відповідністю змісту навчально-методичного комплекту дисциплін
до вимог стандартів освітніх програм усіх рівнів підготовки.
Центром розроблено єдину структуру навчально-методичного забезпечення дисципліни, запроваджено єдині вимоги до
структури і оформлення навчально-методичної літератури.
Видання навчально-методичної літератури в університеті здійснюється згідно з планом, який затверджується
щорічно. Для його укладання проводиться підготовча робота
щодо забезпечення всіх видів навчальних робіт відповідно
до робочої програми дисципліни та пропонується кафедрам
розробити сучасну навчальну літературу. Інформація про
навчально-методичну літературу, яку впроваджено у навчальний процес, розміщена в електронній базі методичного
забезпечення та на сайті університету.
НМЦ є дорадчим органом науково-методичної ради університету, де проводиться керування поточною науково-методичною роботою в університеті і контроль за її показниками
відповідно до стандартів освітньої діяльності та вищої освіти.
Навчально-методичним центром організовано порядок
проходження рукописів навчальних видань по всіх інстанціях
їхнього затвердження та опрацювання, а також своєчасного
надходження готового видання навчальної літератури до науково-технічної бібліотеки університету. Для поліпшення якості
та відповідності чинним вимогам щодо укладання підручників
і навчальних посібників запроваджено процедуру проведення
експертизи для надання їм грифу Вченою радою університету.
Активізації методичної роботи на кафедрах сприяють
конкурси, які проводяться в університеті протягом останніх років. Це конкурси навчальної літератури і науковометодичних розробок та новітніх технологій навчання. Під
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Народився у 1974 р. У 1996 р. з відзнакою закінчив
ХарДАЗТ за спеціальністю «Залізничні споруди, колія та
колійне господарство». Науковий ступінь кандидата технічних наук отримав у 2001 р., а вчене звання доцента —
у 2005 р. Упродовж багатьох років виконував відповідальну
роботу в діяльності приймальної комісії та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання.

контролем Навчально-методичного центру діє порядок проведення відкритих лекцій і контрольних відвідувань занять,
що дозволяє науково-педагогічному працівникові підтвердити рівень своєї викладацької майстерності.
Упродовж останніх десяти років в університеті було
видано 24 підручники, 115 навчальних посібників та
1807 методичних розробок.

Колектив центру. Зліва направо: доц. Д. В. Шумик, метод.
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