
План роботи методичної комісії  

механіко-математичного факультету  

на 2020-2021 н.р. 

 
1. Про затвердження складу та основні завдання методичної комісії 

факультету і коригування плану роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

2. Про розподіл обов’язків між членами комісії на новий навчальний рік 

3. Про стан підготовки робочих програм з навчальних дисциплін, практичної 

підготовки. Затвердження навчальних планів, робочих програм дисциплін 

кафедр, тем кваліфікаційних робіт, фахових інноваційних проектів та тем 

курсових робіт за спеціальностями факультету. 

4. Поточні питання. 

Серпень 2020 р. 

 

1. Про наповнення курсів дисциплін дистанційного навчання на платформі 

Moodle. 

2. Про оновлення інформації на офіційних сторінках НПП. 

3. Розгляд і затвердження плану друку навчально-методичної літератури 

НПП факультету. 

4. Обговорення структури та змісту фахових інноваційних проектів та 

кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр». 

5. Поточні питання. 

Жовтень 2020 р. 

 

1. Про підготовку кафедр факультету до проведення зимової екзаменаційної 

сесії. 

2. Про публікаційну активність НПП факультету з реєстрацією в науково-

метричній базі SciVerse Scopus та Web of Science. 

3. Аналіз стану виконання курсових робіт, фахових інноваційних проектів та 

кваліфікаційних робіт магістрів. 

4. Поточні питання. 

Листопад 2020 р. 

 

1. Про науково-методичне забезпечення нових дисциплін на кафедрах 

факультету. 

2. Про стан дистанційного навчання на факультеті. 



3. Про результати перевірки кваліфікаційних робіт та фахових інноваційних 

проектів на антиплагіат. 

4. Про впровадження принципів академічної доброчесності. 

5. Поточні питання. 

Грудень 2020 р. 

 

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на 

кафедрах факультету за 2020р. та затвердження плану на 2021 р. 

2. Про обов’язкове розміщення на персональних сторінках НПП повного 

переліку науково-методичних праць за останні п’ять років. 

3. Поточні питання. 

Січень 2021 р. 

 

1. Про своєчасне надання інформації та матеріалів науково-методичних 

видань НПП до репозитарію університету. 

2. Про роботу НПП в напрямі розробки видань електронних навчальних 

посібників. 

3. Поточні питання. 

Лютий 2021 р. 

 

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих навчальних планів і 

графіків освітнього процесу на 2021/2022 н.р. механіко-математичного 

факультету. 

2. Про проведення відкритих занять та розповсюдження передового 

педагогічного досвіду провідних науково-педагогічних працівників 

факультету. 

3. Поточні питання. 

Березень 2021 р. 

 

1. Аналіз стану практичної підготовки ЗВО. 

2. Про наукову діяльність та публікаційну активність здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр» та «магістр» у наукових виданнях. 

3. Поточні питання. 

Квітень 2021 р. 

 

1. Аналіз виконання плану друку навчально-методичної літератури НПП 

факультету за 2020-2021 н.р. 

2. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної 

сесії. 



3. Поточні питання. 

Травень 2021 р. 

 

1. Про розгляд і затвердження робочих програм, навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін і робочих програм практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти механіко-математичного факультету на 2021-2022 

н.р. 

2. Звіт про роботу науково-методичної комісії факультету за 2020-2021 н.р. та 

заходи щодо її поліпшення у контексті сучасних тенденцій розвитку 

університетської освіти України. 

3. Поточні питання. 

Червень 2021 р. 

 

 

 

Голова навчально-методичної комісії                    О. В. Гуріна 


