План роботи методичної комісії ІПДО НУХТ на І півріччя 2022 року
№

Зміст

Місяць

Відповідальний

1.

Про плани розроблення навчальної літератури та план
видавничої діяльності інституту на 2022 рік
Про
результативність
заходів
щодо
підвищення
відвідуваності офіційного сайту інституту в 2021 році і
завдання на 2022 рік
Про план підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників інституту в 2022 р.

січень

Костіна Н.Я., зав.
кафедр
Ярковий А.В.,
Костіна Н.Я.

січень

Гриценко Л.П.

4.

Про рейтинг кафедр і викладачів інституту

лютий

В’ялець О.В.

5.

Про виконання планів розроблення ОП (ОПП) ПК, робочих
програм дисциплін та завдання на 2022 рік

лютий

Гриценко Л.П.,
завідувачі кафедр

6.

Про результати аналізу навчального навантаження за 2017- лютий
2021 роки
Про завдання кафедр щодо виконання заходів з цифровізації березень
освітньої діяльності інституту
Про перспективи підвищення якості лабораторного березень
практикуму в інституті
Про оцінювання якості освіти за дистанційною формою березень
навчання в інституті
Про хід виконання плану навчальної роботи за підсумком І квітень
кварталу поточного року.
Про публікацію результатів наукових досліджень та засоби квітень
для підвищення рейтингів науково-педагогічних працівників
інституту
Про підвищення якості методичних розробок, що заносяться квітень
до ЄЕР
Про
забезпеченість
дисциплін,
модулів,
освітніх травень
компонентів робочими програмами
Про роль бібліотеки у підвищенні якості освітньої діяльності травень
в інституті
Про доцільність занесення до ЄЕР навчально-методичної травень
літератури, виданої за межами ІПДО
Про результати методичної роботи у І півріччі 2021 року
червень

2.

3.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

січень

17. Про план роботи методичної комісії на ІІ півріччя 2022 р.

червень

18. Про звітування викладачів за результатами роботи у І
півріччі 2022 року

червень

Гриценко Л.П.
В’ялець О.В.,
Петренко О.Я.
Онищук Н.І.
Гриценко Л.П.
Гриценко Л.П.
Костіна Н.Я.,
В’ялець О.В.
Члени експертної
комісії
Гриценко Л.П.,
зав. кафедр
Заржицька Н.М.
завідувачі кафедр
Гриценко Л.П.
Дудко С.Д.
В’ялець О.В.
Гриценко Л.П.

Примітка
План роботи методичної комісії може корегуватися відповідно від потреб поточного моменту.

Голова МК

Сергій ДУДКО

