План
роботи науково-методичної комісії Каразінського ННІ екології
на 2021/2022 навчальний рік
Дата
Вересень
№1 від 16.09.2021

Питання

1. Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р.
2. Затвердження плану роботи науково-методичної
комісії Каразінського ННІ екології на 2021-2022 н.р.
3. Затвердження складу НМК на 2021-2022 н.р.
Жовтень
1. Про навчально-методичне наповнення сайту ННІ
№2 від 14.10.2021 екології та сайтів кафедр.
2. Результати ректорського контролю знань студентів у
весняному семестрі 2020-2021 н.р.
Листопад
1. Про підготовку до зимової сесії та захисту
№3 від 18.11.2021 кваліфікаційних робіт магістрів.
2. Результати вхідного контролю знань студентів 1
курсу.
Грудень
1. Про результати перевірки плагіату та захисту
№4 від 16.12.2021 кваліфікаційних робіт магістрів
2. Рекомендація до участі в Університетському
конкурсі літератури.
Січень
1. Про підсумки осіннього семестру та зимової сесії.
№5 від 20.01.2022 2. Про стан забезпечення дистанційного навчання
студентів ННІ екології.
Лютий
1. Про стан методичного забезпечення навчального
№6 від 17.02.2022 процесу з дисциплін, що викладаються у весняному
семестрі
2. Про задачі методичної роботи на весняний семестр.
Березень
1. Про розробку навчальних планів на 2022-2023 н. р.
№7 від 17.03.2022 2. Про заходи по сприянню збільшенню набору
студентів (профорієнтація, розширення переліку ОП)
Квітень
1. Про навчально-методичне забезпечення практик
№8 від 21.04.2022 студентів.
2. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії
Травень
1. Про підготовку до державного екзамену і захисту
№9 від 19.05.2022 кваліфікаційних робіт.
2. Результати ректорського контролю знань студентів в
осінньому семестрі 2021-2022 н.р.
Червень
1. Про підсумки навчального року.
№10 від 29.06.2022 2. Затвердження
робочих
програм
навчальних
дисциплін, що викладаються іншими факультетами.

(англ. мова, німецька мова, хімія, фізика, вища
математика та інформатика, філософія, історія
української культури)
Серпень
1. Затвердження навчально-методичних комплексів
№11 від 30.08.2022 дисциплін.
2. Про навчальне навантаження НПП.
3. Про стан забезпечення академічної доброчесності в
університеті.
4. Результати ректорського контролю.

Затверджено на засіданні НМК Каразінського ННІ екології.
Протокол № 1 від 16.09.2021 р.

