ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ДонНУЕТ
________________ Р. П. Никифоров
План роботи Навчально-методичної ради ДонНУЕТ
на 2018-2019 навчальний рік
Дата
№
проведення
з/п
засідання

1

2

3

27.09.2018

29.11.2018

31.01.2019

Порядок денний
Затвердження оновленого складу НМР
Про основні напрями роботи і завдання МНР на 20182019 н.р.
Затвердження плану роботи НМР на 2018-2019 н.р.
Про організацію методичних семінарів та інших заходів з
навчально-методичної роботи Університету
Аналіз виконання плану видань навчально-методичної
літератури кафедрами Університету у 2017-2018 н.р.
Щодо затвердження плану видання навчально-методичної
літератури на 2018-2019 н.р.
Про антиплагіатний контроль випускних кваліфікаційних
робіт ЗВО у 2017-2018 н.р.
Про роботу методичних (експертних) комісії НМР
Про виконання рішень Навчально-методичної ради
Про академічний рейтинг Університету
Про готовність кафедр до проведення атестаційних
екзаменів у комп’ютерній формі
Різне
Про результати атестації студентів за ОС магістр
Про поповнення фондів бібліотеки Університету
Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу кафедрами ННІ ресторанно-готельного бізнесу
Про виконання плану видань навчально-методичної
літератури кафедрами Університету
Рекомендація до друку навчально-методичних видань
кафедр
Про методичне та наочне забезпечення профорієнтаційної
роботи
Різне
Про навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу ННІ бізнесу та гостинності
Про результати оцінювання залишкових знань ЗВО за
результатами попереднього семестру
Про стан методичного забезпечення атестаційних
екзаменів та підготовки кваліфікаційних робіт ЗВО
Про стан методичного забезпечення практичної
підготовки ЗВО
Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу кафедрами ННІ управління та адміністрування
Рекомендація до друку навчально-методичних видань

Відповідальні
особи
Літус О.Є.
Никифоров Р. П.
Літус О.Є.
Літус О.Є.
Літус О.Є.
Шамрін Р. В.
Голови комісій
Никифоров Р. П.
Літус О.Є.
Літус О.Є.

Директори ННІ
Зав. кафедр
Зав. кафедр
Літус О.Є.
Літус О.Є.
Карабаза І.А.

Колодяжна І. В.
Літус О.Є.
Зав. кафедр
Зав. кафедр
Зав. кафедр
Літус О.Є.

4

5

6

28.03.2019

30.05.2019

27.06.2019

кафедр
Різне
Про закріплення дисциплін за кафедрами Університету
Про оновлення (корегування) НМК дисциплін на 20192020 н.р.
Про методичне та наочне забезпечення профорієнтаційної
роботи
Про підготовку справ до акредитації та ліцензування
спеціальностей в Університеті
Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу кафедрами ННІ економіки та підприємництва
Про розробку, запровадження та ревізію документів
внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Про виконання плану видань навчально-методичної
літератури кафедрами Університету
Про розгляд і схвалення навчальних планів, робочих
навчальних планів та графіків організації навчального
процесу на 2019-2020 н.р.
Різне
Про результати оцінювання залишкових знань ЗВО за
результатами попереднього семестру
Щодо проведення відкритих занять викладачами
Університету
Про затвердження НМК дисциплін на 2019-2020 н.р.
Про результати підвищення кваліфікації та стажування
НПП
Щодо виконання щорічного плану видання навчальнометодичної літератури кафедрами Університету
Про проведення методичних семінарів та інших заходів з
навчально-методичної роботи Університету
Різне
Про результати заліково-екзаменаційних сесій та
результати атестації ЗВО
Про антиплагіатний контроль випускних кваліфікаційних
робіт
Про підсумки участі ЗВО в олімпіадах, конкурсах,
турнірах, конференціях тощо
Про роботу методичних (експертних) комісії НМР
Про академічний рейтинг Університету
Про щорічне оцінювання та визначення рейтингу НПП
Про якість навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу
Щодо затвердження плану видання навчально-методичної
літератури на 2019-2020 н.р.
Про підсумки роботи НМР Університету у 2018-2019 н.р.
та заходи щодо її покращення. Завдання та пріоритети
діяльності НМР у 2019-2020 н.р.
Про результати акредитації та ліцензування
спеціальностей в Університеті
Різне

Снігур К.В.
Никифоров Р.П.
Карабаза І.А.
Зав. кафедр
Зав. кафедр
Літус О.Є.
Літус О.Є.
Снігур К.В.

Літус О.Є.
Зав. кафедр
Никифоров Р.П.
Яковчук О.Л.
Літус О.Є.
Літус О.Є.

Директори ННІ
Літус О.Є.
Никифоров Р.П.
Голови комісій
Директори ННІ
Літус О.Є.
Никифоров Р.П.
Літус О.Є.
Никифоров Р.П.
Никифоров Р.П.

