ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова науково-методичної ради
Університету «Україна»
_________________ О.П. Коляда
ПЛАН
роботи науково-методичного об’єднання
з інформаційних технологій
на 2020-2021 н.р.
№

Планові питання

1.

1. Про затвердження складу навчальнометодичного об`єднання.
2. Про затвердження тематики бакалаврських
та магістерських робіт спеціальностей.
3. Про затвердження навчально-методичних
комплексів дисциплін.
4. Про затвердження тематики курсових робіт
спеціальностей.
5. Про затвердження плану видання
навчально-методичної літератури на 20202021 н.р.
6. Різне.
1. Про вимоги, підготовку, оновлення та
виклад навчально-методичних матеріалів на
платформі Moodle
2. Про інноваційні методи навчання.
3. Про затвердження методичних
рекомендацій по підготовці, написанню та
захисту дипломних робіт та магістерських
робіт для студентів спеціальностей.
4. Про затвердження програм навчальної,
виробничої, переддипломної, науководослідної, педагогічної практик для студентів
спеціальностей.
5. Про узгодження введення нових
спеціалізацій та стан підготовки освітньопрофесійних програм та навчальних планів
на 2020-2021 н.р., (125 «Кібербезпека»).
6. Різне.
1. Про досвід роботи кафедр щодо проведення
І туру студентських Всеукраїнських олімпіад
у 2020/2021 н.р. і забезпечення підготовки
обраних учасників до ІІ туру.
2. Про затвердження пакетів ККР по
дисциплінах.
3. Про призначення експертів для сертифікації
ЕНК.
4. Різне.

2.

3.

Відповідальний
за підготовку

Дата

Місце
проведення

Забара
Станіслав
Сергійович

Вересень
2020 р.

м. Київ

Шматок
Олександр
Станіславович

Листопад
2020 р.

м. Київ

Січень
2021 р.

м. Київ

Самарай
Валерій
Петровіч

4.

5.

1. Про стан навчально-методичних матеріалів
на платформі Moodle.
2. Про погодження освітньо-професійних
програм та навчальних планів на 2020-2021
н.р.( 172 «Телекомунікації та радіотехніка»)

Петренко
Максим
Вітальович
Семенко
Анатолій
Ілларіонович

3. Про виконання плану видань на 2020-2021
н.р.

Забара
Станіслав
Сергійович

1. Про підсумки проведення студентських
олімпіад, конференцій і конкурсів та участь у
них студентів і професорсько-викладацького
складу.
2. Про результати проведення науковопрактичних конференцій, круглих столів та
участь у них професорсько-викладацького
складу і студентів.
3. Про результати проведення ККР (із
висновками, рекомендаціями, пропозиціями
щодо вдосконалення).
4. Про підсумки роботи науково-методичного
об'єднання та пропозиції до планування на
новий навчальний рік
5. Різне.

Голова НМО

Самарай
Валерій
Петровіч

Березень
2021 р.

м.ІваноФранківсь
к

Травень
2021 р.

м. Київ

Семенко
Анатолій
Ілларіонович

С.С. Забара

