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Проректор з навчальної роботи  

та рекрутації доц. Ю.В. Громик __________ 

 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ на 2020/2021 н. р. 

 

Засідання 1 (23 вересня 2020 року) 

1. Про підсумки роботи науково-методичної ради університету у 

2019/2020 н. р. Обговорення та затвердження складу науково-методичної ради, 

плану роботи (голова науково-методичної ради, проректор з навчальної роботи 

та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

2. Створення і затвердження складу експертних комісій для експертизи 

навчальних видань, які претендують на присвоєння грифів вченої ради 

університету (голова науково-методичної ради, проректор з навчальної роботи 

та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

3. Завдання та повноваження Державної служби якості освіти України 

(начальник управління Державної служби якості освіти у Волинській області 

Корець А. Й.). 

4. Розроблення стратегії (політик) і процедур забезпечення якості освіти 

(заступник начальника – начальник відділу інституційного аудиту управління 

Державної служби якості освіти у Волинській області Самолюк О. С.). 

5.  Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 2 (21 жовтня 2020 року) 

1. Аналіз результатів заліково-екзаменаційних сесій за 2019/2020 н. р. 

(начальник навчального відділу Заєць Л. О.). 

2. Навчальний процес із використанням технологій дистанційного 

навчання (керівник відділу технічних засобів навчання «Центру інноваційних 

технологій та комп’ютерного тестування» Павленко Ю. С., заступник 

навчального відділу Пашкіна А. М.) 

3. Технології дистанційного навчання в освітньому процесі ЗВО 

(доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних 

технологій Муляр В. П.). 

4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць 

(секретар науково-методичної ради Манзак І. С.). 
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Засідання 3 (18 листопада 2020 року) 

1. Рекомендації та затвердження навчальних видань для подання на 

розгляд вченої ради для надання грифів (голова науково-методичної ради, 

проректор з навчальної роботи та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

2. Про формування системи забезпечення якості освіти у ВНУ імені Лесі 

Українки (в. о. начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості 

вищої освіти Балабуха Н. В.). 

3. Про використання офіційного сайту університету (начальник 

інформаційного центру університету Роспопа М. І.). 

4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 4 (16 грудня 2020 року) 

1. Створення і затвердження складу експертних комісій для експертизи 

навчальних видань, які претендують на присвоєння грифів вченої ради 

університету (голова науково-методичної ради, проректор з навчальної роботи 

та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

2. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н. р. та 

організацію підсумкового семестрового контролю у формі комп’ютерного 

тестування (начальник навчального відділу Заєць Л. О.). 

3. Про результати запровадження в університеті заходів із запобігання та 

виявлення академічного плагіату (___________________). 

4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.) 

 

Засідання 5 (20 січня  2021 року) 

1. Про підготовку та погодження процедури вільного вибору дисциплін 

студентами університету у 2021/2022 навчальному році 

2. Про організацію навчання здобувачів вищої освіти та стажування 

науково-педагогічних працівників університету в контексті реалізації права на 

академічну мобільність та програм подвійних дипломів (начальник відділу 

міжнародних зв’язків Коломечюк В. В.). 

3. Профілактика булінгу в закладах освіти (доцент кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Бєлкіна-Ковальчук О. В.). 

4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць 

(секретар науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 6 (17 лютого 2021 року) 

1. Рекомендації та затвердження навчальних видань для подання на 

розгляд вченої ради для надання грифів (голова науково-методичної ради, 

проректор з навчальної роботи та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 



2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н. р. та 

комп’ютерного тестування (начальник навчального відділу Заєць Л. О.). 

3. Аналіз профілів науковців університету в наукометрична база 

даних Scopus, Web of Science та способи їх корегування (заступник директора 

бібліотеки Онисько Г. Д.). 

4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць 

(секретар науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 7 (17 березня 2021 року) 

1. Створення і затвердження складу експертних комісій для експертизи 

навчальних видань, які претендують на присвоєння грифів вченої ради 

університету (голова науково-методичної ради, проректор з навчальної роботи 

та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

2.  Про підготовку та професійний розвиток педагогічних працівників для 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного 

навчання (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філології та 

методики початкової освіти Кузава І. Б.). 

3.  Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 8 (21 квітня 2021 року) 

1. Викладацька майстерність. Можливості надання  зворотного зв’язку 

студентам (доцент кафедри фізіології людини і тварин, заступник декана 

факультету біології та лісового господарства Дмитроца О.Р. ). 

2. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н. р. 

та роботу державних екзаменаційних комісій. Організація підсумкового 

контролю у формі комп’ютерного тестування (начальник навчального відділу 

Заєць Л. О.). 

3. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

Засідання 9 (19 травня 2021 року) 

1. Рекомендації та затвердження навчальних видань для подання на 

розгляд вченої ради для надання грифів (голова науково-методичної ради, 

проректор з навчальної роботи та рекрутації, доц. Громик Ю. В.). 

2. Про дієвість системи рейтингового оцінювання роботи викладачів та 

підрозділів університету (_______________________). 

3. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 

 

https://library.tntu.edu.ua/resources/peredplachenyj-dostup/scopus/


Засідання 10 (16 червня 2021 року) 

1. Про результати діяльності із впровадження внутрішньої системи якості 

вищої освіти в університеті і подальші кроки (в. о. начальника навчально-

методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Балабуха Н. В.). 

2. Особливості роботи приймальної комісії університету у 2021 р. 

(відповідальний секретар приймальної комісії). 

3. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць. (секретар 

науково-методичної ради Манзак І. С.). 

 




