Звіт роботи про результати Науково-методичної ради
Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
за 2020-2021 н.р.
Впродовж 2020-2021 навчального року Науково-методична рада Інституту
координувала всю науково-методичну роботу викладачів; перевірку електронного
та паперового навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр,
систематично проводилися засідання науково-методичної ради Інституту.
У складі науково-методичної ради Інституту плідно працювали 9 осіб, які
брали участь в обговоренні проблемних питань, проектів положень, ухвал та
питань, що стосувалися організації навчального процесу в Інституті.
У І семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Науково-методичної
ради обговорено такі питання:
1. Завдання та особливості організації освітнього процесу в 2020-2021
навчальному році.
2. Узгодження складу та затвердження плану роботи Науково-методичної
ради на 2020-2021 н.р. Про регламент роботи методичної ради Інституту.
3. Розгляд та узгодження робочих навчальних програм з навчальних
дисциплін.
4. Огляд нормативних документів, новинок науково-педагогічної
літератури, навчальних матеріалів.
5. Про організацію та оновлення методичного забезпечення системи
дистанційного навчання.
6. Про проведення відкритих занять та взаємовідвідувань викладачів
кафедр.
7. Розгляд та узгодження питань до державних комплексних екзаменів,
тематики курсових, випускних кваліфікаційних робіт та наукових керівників.
8. Про обговорення та узгодження каталогу вибіркових дисциплін.
9. Узгодження заходів спрямованих на підвищення якості підготовки
студентів.
10. Узгодження організації практик для студентів та формування баз
практик, заключення договорів.
11. Про наукову роботу викладачів кафедр.
12.
Обговорення
проекту
освітньо-професійної
програми
«Адміністративний менеджмент» для другого магістерського рівня вищої освіти.
13. Про підготовку до акредитації спеціальності 281 «Публічне управління
та
адміністрування»,
освітньо-професійної програми «Адміністративний
менеджмент».
14. Про проведення аналізу робочих навчальних програм спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування».
15. Узгодження плану-графіка профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.
16. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедр.
17. Про розробку анкет-опитувальників для студентів щодо вивчення
ступеня задоволеності організацією освітнього процесу; методиками, формами та
якістю викладання дисциплін тощо.

18. Про рівень науково-педагогічної майстерності викладачів, їх
інноваційний досвід та науково-методичну роботу.
19. Стан підготовки та публікації статей викладачами кафедр. Узгодження
плану подання наукових статей на 2020/21 н. р.
20. Про організацію навчального процесу з використанням технологій
дистанційного навчання.
21. Про організацію, участь та проведення науково-практичних
семінарів, нарад, конкурсів, конференцій.
22.
Обговорення
проекту
освітньо-професійної
програми
«Адміністративний менеджмент» для другого магістерського рівня вищої освіти.
23. Про стан забезпечення академічної доброчесності в Інституті.
24. Про стан формування електронної бази навчально-методичного
забезпечення дисциплін.
25. Про
проведення
спільних
засідань
науково-методичної та
студентської ради з актуальних проблем освіти.
26. Участь роботодавців та студентського самоврядування у формуванні
внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців. Проблеми і
напрямки вдосконалення практичної підготовки.
27. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2020/21 н.
р та організацію підсумкового семестрового контролю.
28. Про організацію та якість проведення відкритих занять та
взаємовідвідування викладачів у І семестрі 2020/21 н. р.
29. Про результати перевірки відповідності діючим в Інституті вимогам
магістерських робіт та дипломних проектів.
30. Про обмін досвідом між викладачами з інших закладів вищої освіти, для
підвищення ефективності та результативності навчання та вдосконалення
методики викладання.
31. Виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 20/21 н. р.
32. Про підсумки перевірки кафедр з питань стану виконання завдань
навчально-методичної роботи.
33. Про роботу електронного репозитарія.
У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Науковометодичної ради обговорено такі питання:
1. Про участь та результативність роботи викладачів у науково-методичних
об’єднаннях м. Чернігова, області та регіону
2. Підсумки наукової роботи кафедр за І семестр 2020/21 н. р.
3. Аналіз якості підготовки студентів денної форми навчання за підсумками
зимової заліково-екзаменаційної сесії.
4. Про організацію навчального процесу з використанням технологій
дистанційного навчання.
5. Про активізацію участі стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої
траєкторії.
6. Про сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості
підготовки професійно-компетентного фахівця.

7. Про академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у
міжнародних освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарад,
семінарів, конкурсів, конференцій.
8. Про систему науково-методичного супроводу, результати і перспективи
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту.
9. Про науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність
викладачів та студентів.
10. Про хід і результати підготовки до акредитації спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми
«Адміністративний менеджмент».
11. Результати роботи ДЕК.
12. Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін.
13. Стан організації профорієнтаційної роботи в Інституті.
14. Про форми, особливості та інновації у проведенні конференцій.
15. Вивчення та узагальнення науково-методичного досвіду та педагогічної
майстерності викладачів, які підвищують кваліфікацію у 2020-2021 н.р.
16. Про організацію та якість підготовки студентів до участі у олімпіадах,
конкурсах, науково-методичних форумах, конференціях.
17. Результати роботи ДЕК
18. Аналіз кадрового та навчально-методичного забезпечення кафедр
Інституту.
19. Про напрями підвищення публікаційної активності науковопедагогічних працівників Інституту в українських і зарубіжних виданнях.
20. Аналіз дослідницької роботи.
21. Щодо організації проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку
регіону та територіальних громад».
22. Про організацію та якість проведення відкритих занять та
взаємовідвідування викладачів у ІІ семестрі 2020/21 н. р.
23. Звіт наукових керівників про стан виконання графіка написання
дипломних робіт, обговорення критеріїв оцінювання заліків.
24. Про проведення загальноінститутського семінару для викладачів з
метою підвищення якості освітнього процесу.
25. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2020/21 н. р та
організацію підсумкового семестрового контролю.
26. Про результати роботи науково-методичної ради у 2020-2021 н.р. та
визначення завдань на 2021-2022 н.р.
27. Аналіз наповнення сайту Інституту.
Секретар НМР

С.Г. Суворова

