
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧТАКОВОЇ ОСВІТИ  

НА 2019-2020 Н.Р. 

 

Засідання № 1 

27.08.2019 р. 

1. Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної 

комісії на поточний навчальний рік. 

2. Затвердження навчальних та робочих програм. 

3. Затвердження програм практик. 

4. Про підготовку та затвердження навчально-методичних комплексів. 

 

Засідання № 2 

11.09.2019 р. 

 

1. Про організацію навчального процесу у І семестрі 2019–2020 н. р. 

Доповідає: заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету. 

2. Про організацію самостійної роботи студентів в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

 

Засідання № 3 

09.10.2019 р. 

 

 1. Про перевірку навчально-методичних комплексів. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

2. Про впровадження нових методик перевірки самостійної роботи 

студентів 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

3. Про організацію, проведення та представлення результатів 

ректорського контролю якості підготовки студентів в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

 

Засідання № 4 

13.11.2019 р. 

1. Про моніторинг якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти у 

1 семестрі 2019-2020 н.р. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

2. Про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний процес. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

3. Про рекомендацію до друку. 



Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

 

Засідання № 5 

11.12.2019 р. 

 

1. Про результати виконання ректорських контрольних робіт у 1 

семестрі 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

2. Про перевірку наявності навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення на сайті факультету. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

3. Про підготовку до підсумкової атестації випускників ОКР «магістр». 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

4. Про рекомендацію до друку. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

 

Засідання № 6 

15.01.2020 р. 

1. Про аналіз якості навчання студентів університету відповідно до 

рейтингових відомостей. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

2. Про затвердження стипендій студентам на ІІ семестр 2019-2020 н.р.. 

Доповідають: декан факультету, завідувачі випускових кафедр. 

3. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2019–2020 н. р. 

Доповідає: заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету. 

 

Засідання № 7 

12.02.2020 р. 

1. Про виконання викладачами індивідуальних планів за 1 семестр. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

2. Про роботу внутрішньої агенції з якості освіти на факультеті. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

3. Про коригування навчальних та робочих планів ІІ-ІV, VI курсів. 

Доповідає: заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету. 

 

Засідання № 8 

11.03.2020 р. 

1. Про моніторинг оновлення та актуальності інформації 

інститутів/факультетів на сайтах структурних підрозділів. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

2. Про штатний розпис за спеціальностями. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

3. Про організацію додаткових освітніх послуг. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

 



Засідання № 9 

08.04.2020 р. 

1. Про моніторинг якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти у 

2 семестрі 2019-2020 н.р. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

2. Про перевірку ведення викладачами обліку навчальної діяльності 

студентів та наявності критеріїв оцінювання у 2 семестрі 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

3. Про формування вибіркової складової навчальних планів на 2020–

2021 н. р. для студентів ІІ-ІV, VI курсів. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

4. Про рекомендацію до друку. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

 

Засідання № 10 

13.05.2020 р.  

1. Про результати виконання ректорських контрольних робіт у 2 

семестрі 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

2. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії. 

Доповідає: заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету. 

3. Про підготовку до підсумкової атестації випускників факультету. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

 

Засідання № 11 

10.06.2020 р. 

1. Про аналіз якості навчання студентів факультету. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти факультету. 

2. Про готовність кафедр факультету до 2019–2020 н. р. 

Доповідають: завідувачі випускових кафедр. 

3. Звіт голови комісії  про виконану роботу у 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету. 

 
 

 

Голова навчально-методичної комісії  

факультету дошкільної та початкової освіти                                   Ю.О. Бабаян 
 

 

 

 

 


