роботи Науково-методичної ради Хмельницького національного університету
на 2020–21 навчальний рік
№
п/п

1
1
2

3

4

Назва заходу

2
3
Про план роботи Науково-методичної ради Вересень
університету на 2020–21 навчальний рік.
Організаційне та навчально-методичне
забезпечення навчального процесу в період
адаптивного карантину
Про стан підготовки і особливості
проведення акредитації освітніх програм у
2020-21 навчальному році
Про стан кадрового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
підготовки бакалаврів в осінньому семестрі
2020-2021 навчального року за новими
освітніми програмами та спеціальностями

5

Різне:

1

Про особливості підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету у 2020-21 навч. році. Затвердження
плану підвищення кваліфікації.
Формування університетського Каталогу
вибіркових навчальних дисциплін для
здобувачів вищої освіти різних рівнів в
автоматизованому режимі

2

3

4

Термін
виконання

Про
особливості
наповнення
інституційного
репозитарію
наукової
бібліотеки
ХНУ
кваліфікаційними
роботами здобувачів вищої освіти у
поточному навчальному році
Різне

Жовтень

Відповідальні за
виконання

4
Любохинець Л.С.
Самолюк О.Г.,
Любохинець Л.С.
Тебляшкіна Л.І.,
декани
факультетів
Завідувачі кафедр:
Кльоц Ю.П.,
Міронова Н.Г.,
Мартинюк А.В.,
Вавринчук М. П.,
Петрук Н.К.
Косянчук Т.Ф.

Самолюк О.Г.,
Мазарчук А.Ю.

Красильникова Г.В.,
Айвазян О.Б.

1
1

2
3
Про стан підготовки до акредитації освітніх Листопад
програм бакалаврського рівня вищої освіти

2

Стан підготовки навчально-методичної літератури англійською мовою для забезпечення освітнього процесу іноземних студентів

3

Про організацію та навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу (освітня
складова) підготовки докторів філософії на
факультетах
Про
хід
підготовки
інформаційних
матеріалів українською та англійською
мовами для заповнення додатків до
диплому магістра європейського зразка
Різне:
Про особливості проведення відкритих
занять науково-педагогічними працівниками кафедр університету в умовах
адаптивного карантину
Про результати формування вибіркової
частини індивідуального навчального плану
здобувачів
вищої
освіти
в
автоматизованому режимі
Про результати формування робочих програм навчальних дисциплін (в автоматизованому режимі) для студентів 1-го курсу
освітніх рівнів бакалавра та магістра, які
навчаються
за
новими
освітніми
програмами
Різне:
Про результати запровадження програмного
забезпечення з формування вибіркової частини індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти різних освітніх рівнів
Про стан виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету за І семестр 2020–21 навч. рік
Виконання плану видань навчальної та
навчально-методичної літератури у 2020 р. і
затвердження плану видань на 2021 рік
Різне

4

5
1

2

3

4
1

2

3

4

4
Зав. кафедр:
Дорофєєв О.А.,
Потапчук Є.М.,
Бідюк Н.М.,
Мартинюк В.В.
Третько В.В.,
Дзюба М.І.
Декани
факультетів

Декани
факультетів,
Буряк І.В.

Грудень

Самолюк О.Г.,
Любохинець Л.С.

Заст. деканів,
Мазарчук А.Ю.

Завідувачі
відповідних
кафедр

Січень

Самолюк О.Г.,
Мазарчук А.Ю.,
заст. деканів
Косянчук Т.Ф.
Яремчук В.С.,
Коваль А.О.

1
1

2

3

4

1

2
3

2
Про хід реалізації Програми опитування
учасників освітнього процесу у 2020-21
навчальному році
Аналіз недоліків, виявлених в процесі внутрішньої експертизи матеріалів самооцінювання при підготовці освітніх програм до
акредитації і заходи щодо їх попередження
Про навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу на весняний семестр
2020–21 навчального року за новими
освітніми програмами
Різне
Про стан підготовки освітніх програм
освітньо-наукового рівня доктора філософії
до акредитації

Різне

1

Особливості проєктування освітніх програм
підготовки здобувачів вищої освіти різних
освітніх рівнів на наступний навчальний рік
Про особливості формування інформаційних пакетів спеціальностей на 2021–22
навчальний рік в автоматизованому режимі
Про хід підготовки інформаційних матеріалів українською та англійською мовами
для заповнення додатків до диплому
(освітня складова) доктора філософії
європейського зразка
Різне

3

4

4
Красильникова Г.В.

Любохинець Л.С.
Красильникова Г.В.,
Лопатовський В.Г.
Завідувачі
відповідних кафедр

Березень

Про особливості розроблення навчальних і
робочих навчальних планів та формування
графіка навчального процесу на 2021–2022
навчальний рік
Про результати впровадження інноваційних
форм організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з використанням
технологій дистанційного навчання

4

2

3

Зав. кафедр:
Ковальчук С.В.,
Говорущенко Т.О.,
Поліщук О.С.
Самолюк О.Г.

Декани
факультетів

Квітень

Любохинець Л.С.,

Шалапко М.М.,
Більовський К.Е.
Буряк І.В.
Декани
факультетів

1
1

2

3
4
1

2

3

4

2
Про стан підготовки документації з проведення підсумкової атестації здобувачів
вищої освіти, які навчаються за ОПП
бакалавра та ОНП підготовки магістра
Про внесення змін до нормативних
документів університету і приведення їх у
відповідність до чинних нормативноправових актів України
Про сертифікацію електронних освітніх
ресурсів в університеті
Різне
Про підсумки акредитації освітніх програм
у поточному навчальному році і завдання,
що стоять перед колективами кафедр щодо
покращення
якості
підготовки
акредитаційних матеріалів з урахуванням
зауважень і рекомендацій експертів та
галузевих експертних рад
Про стан виконання плану підготовки до
видання та видання навчально-методичної
літератури за перше півріччя 2021 року
Про виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету за 2020-21 навч. рік
Різне

3
Травень

4
Декани
факультетів

Керівники
структурних
підрозділів
Яремчук В.С.

Червень

Лопатовський В.Г.,
Тебляшкіна Л.І.,
Андрощук І.В.

Яремчук В.С.,
Коваль А.О.
Косянчук Т.Ф.

