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План роботи і розклад засідань 

науково-методичної ради ВСП «ІІНО КНУБА» 

на 2021-2022 навчальний рік. 

 

№ 

прот. 

Дата 

засідання 

Питання, які виносяться  

на засідання НМР 
Доповідачі 

1. 13.09.2021 

ПН,  12:00 

1. Затвердження Плану роботи НМР  

на 2021-2022 н.р. 

2. Створення розділу НМР  

на сайті ІІНО. 

3. Розгляд форм індивідуальних планів 

викладачів. 

    Розгляд норм часу науково-методичної 

роботи викладачів. 

4. Про стан підготовки рукописів наукових 

праць та навчально-методичних робіт на 

кафедрах ВСП «ІІНО КНУБА». 

5. Про стан забезпечення освітніх програм 

робочими навчальними програмами. 

Запровадження карт дисциплін – силабусів.  

Розгляд та погодження положення про 

силабуси та їх форми. 

6. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 11.10.2021 

ПН,  12:00 

1. Розгляд та погодження положення про 

силабуси та їх форми. 

2. Розгляд та погодження форм індивідуальних 

планів викладачів. 

    Розгляд та погодження норм часу науково-

методичної роботи викладачів. 

3. Створення Експертної комісії з розгляду 

відкритої публікації матеріалів. 

4. Формування плану проведення та/або участі 

викладачів у конференціях, семінарах, та ін.  

5. Координація пошуку пропозицій та 

формування заявок щодо участі у спільних 

освітніх програмах та наукових проєктах.  

6. Про стан підготовки рукописів наукових та 

навчально-методичних робіт на кафедрах 

ВСП «ІІНО КНУБА». 

7. Різне. 

 

 

  



 

3. 15.11.2021 

ПН,  12:00 

1. Розгляд змін у нормативно-законодавчому 

забезпеченні освітньої діяльності. 

2. Розгляд питань атестації науково-

педагогічних працівників кафедр ІІНО 

КНУБА. 

3. Розгляд та схвалення існуючих та нових 

програм курсів підвищення кваліфікації.  

4. Розгляд підготовки рукописів наукових та 

навчально-методичних робіт на кафедрах 

ВСП «ІІНО КНУБА». 

5. Формування пропозицій щодо забезпечення 

якості освітньої діяльності. 

6. Різне. 

 

 

4. 13.12.2021 

ПН,  12:00 

1. Розгляд та затвердження комплексів 

навчально-методичних матеріалів до 

бакалаврських та магістерських програм. 

2. Розгляд пропозицій щодо співробітництва із 

галузевими установами та підприємствами. 

3. Проведення інститутських 

(міжкафедральних) з навчально-методичних 

та наукових семінарів. 

4. Про оновлення Положення про Науково-

методичну раду ВСП «ІІНО КНУБА». 

5. Різне. 

 

 

5. 17.01.2022 

ПН,  12:00 

1. Розгляд форми та змісту звітів з роботи у  І 

семестрі  2021-2022 н.р. 

2. Розгляд та погодження щорічного оновлення 

вступних фахових програм та білетів.  

3. Узагальнення досвіду навчально-методичної 

роботи кафедр та підвищення якості 

освітнього процесу. (каф.БІТ) 

4. Різне. 

 

 

 

 

 

 

6. 14.02.2022 

ПН,  12:00 

1. Розгляд змін у нормативно-законодавчому 

забезпеченні освітньої діяльності. 

2. Про стан проведення та/або участі 

викладачів у конференціях, семінарах, та ін.  

3. Узагальнення досвіду навчально-методичної 

роботи кафедр та підвищення якості 

освітнього процесу. (каф.АПС) 

4. Різне. 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. 14.03.2022 

ПН,  12:00 

1. Координація науково-методичної роботи на 

кафедрах ІІНО КНУБА. 

2. Узагальнення досвіду навчально-методичної 

роботи кафедр та підвищення якості 

освітнього процесу. (каф.ЕіМ) 

3. Різне. 

 

 

 

 

 

8. 11.04.2022 

ПН,  12:00 

1. Координація науково-методичної роботи на 

кафедрах ІІНО КНУБА. 

2. Узагальнення досвіду навчально-методичної 

роботи кафедр та підвищення якості 

освітнього процесу. (каф.УТ) 

3. Різне. 

 

 

 

 

 

9. 16.05.2022 

ПН,  12:00 

1. Розгляд форми та змісту звітів з роботи 

кафедр у 2021-2022 н.р.  за єдиною формою.  

2. Узагальнення досвіду навчально-методичної 

роботи кафедр та підвищення якості 

освітнього процесу. (каф.ЦІ) 

3. Різне. 

 

 

 

 

10. 13.06.2022 

ПН,  12:00 

1. Розгляд та схвалення проєктів оновлення 

робочих навчальних планів усіх ОПП та ОР.  

2. Розгляд рекомендацій щодо вдосконалення 

наукового та навчально-методичного 

забезпечення дисциплін.  

3. Підведення підсумків роботи НМР.  

4. Різне. 

 

 

 


