
ПЛАН 

роботи науково-методичної комісії  

навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики 

 на 2020-2021 н.р. 

 

№ 7 

 

серпень 

2020 р. 

1. Про затвердження плану роботи науково-методичної комісії навчально-наукового 

інституту комп’ютерної фізики та енергетики на 2020-2021 навчальний рік. 

2. Про організацію навчального процесу у поточному році. 

3. Про розгляд, схвалення та рекомендація до затвердження навчальних програм 

дисциплін. 

4. Про затвердження тем та керівників дипломних робіт магістрів. 

№ 8-9 

 

вересень 

2020 р. 

1. Розгляд та затвердження текстів ректорських контрольних робіт. 

2. Розгляд та затвердження графіка проведення відкритих лекцій та консультацій у 

2020-2021 н.р. 

3. Обговорення ходу виконання плану на 2016-2020 рр. по підвищенню кваліфікації 

викладачів кафедр навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та 

енергетики. 

4. Про затвердження тем дипломних робіт магістрів. 

№ 10 

 

жовтень 

2020 р. 

1. Про підготовку методичного забезпечення тестування студентів.  

2. Про організацію проходження студентами університету практик та про методичне 

забезпечення даного напрямку навчальної роботи на факультетах.  

3. Про аналіз відтермінованого ректорського контролю студентів навчально-наукового 

інституту комп’ютерної фізики та енергетики у минулому навчальному році.  

4. Про аналіз вхідного контролю студентів першого курсу навчально-наукового 

інституту комп’ютерної фізики та енергетики. 

5. Про стан підготовки пошукувачів. 

6. Обговорення цілей університету на поточний 2020-2021 н.р. 

№ 11 

 

листопад 

2020 р. 

1. Про методичне забезпечення лабораторно - практичних занять. 

2. Обговорення результатів студентського моніторингу за першу половину осіннього 

семестру 2020 р.  

3. Про затвердження тем та керівників дипломних робіт бакалаврів у 2020-2021 н.р.  

4. Про затвердження розкладів іспитів та консультацій до іспитів зимової сесії 2020-

2021 н.р. 

5. Про затвердження екзаменаційних білетів зимової сесії 2019-2020 навчального року.  

№ 12 

 

грудень 

2020 р. 

1. Про затвердження тем та керівників дипломних робіт магістрів освітньої програми 

«Комп’ютерна фізика» у 2020-2021 н.р.  

2. Про ефективність використання у навчальному процесі активних методів навчання та 

інтерактивних технологій навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та 

енергетики. 

3. Про систему менеджменту якості: процесна модель управління якістю освітньої 

діяльності.  

№ 1 

 

січень 

2021 р. 

1. Готовність до весняного семестру. 

2. Про організацію, планування та стан методичної роботи інституту. 

3. Про результати проведення відкритих лекцій в першому семестрі 2020-2021 н.р. 

4. Про результати захисту дипломних робіт магістрів. 

5. Про розподіл студентів 2 та 3 курсу по кафедрах. 

6. Про результати ректорського контролю знань студентів у осінньому семестрі 2020-

2021 н.р.  

№ 2 

 

лютий 

2021 р. 

1. Про затвердження програм іспитів та екзаменаційних білетів державної 

екзаменаційної комісії до вступу у магістратуру, бакалавріату.  

2. Про затвердження екзаменаційних білетів з атестаційного екзамену бакалаврів.  

3. Про аналіз результатів зимової сесії.  

4. Про затвердження освітніх та навчальних програм 2021 р.  

 



№ 3 

 

березень 

2021 р. 

1. Про обговорення планів щодо роботи освітнього порталу навчально-наукового 

інституту комп’ютерної фізики та енергетики. 

2. Про затвердження навчальних планів освітніх програм. 

3. Про затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

4. Про впровадження дистанційної освіти.  

№ 4 

 

квітень 

2021 р. 

1. Результати внутрішньої атестації.  

2. Про план впровадження дистанційного навчання на період карантину та про зміни у 

навчальному процесі навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та 

енергетики. 

3. Про затвердження обсягу навчальної роботи на 2021-2022 н.р. кафедр навчально-

наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики. 

4. Про затвердження екзаменаційних білетів для проведення іспитів у весняному 

семестрі 2020-2021. 

№ 5 

 

травень 

2021 р. 

1. Про заходи щодо якісного завершення навчального року. 

2. Про результати проведення відкритих лекцій в другому семестрі 2020-2021 н.р. 

3. Про результати поточного та відтермінованого контролю у вигляді ректорських 

контрольних робіт у весняному семестрі 2020-2021 н.р. 

4. Про порядок вибору дисциплін студентами з вибіркового циклу навчального плану. 

5. Різне 

№ 6 

 

липень 

2021 р. 

1. Про визначення студентами навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та 

енергетики дисциплін за вибором згідно до навчальних планів. 

2. Про результати захисту дипломних робіт бакалаврів.  

3. Про студентський моніторинг.  

4. Про розгляд, схвалення та рекомендацію до затвердження навчальних програм 

дисциплін.  

5. Про підготовку до нового навчального року. 

 

 

 

 

 

Директор навчально-наукового інституту 

комп’ютерної фізики та енергетики 

 

Ірина ГАРЯЧЕВСЬКА 

 


