


План роботи 

навчально-методичної комісії  

Міжнародного економіко-гуманітарного університету  

імені академіка Степана Дем’янчука 

На 2022 – 2023н.р.  

№п

/п 

Питання, що виносяться на розгляд Доповідач 

Серпень 2022 р. 

 1.Про основні напрями роботи навчально-методичної 

комісії університету, завдання навчально-

методичних комісій факультетів на 2022 – 2023 н. р. 

та затвердження плану навчально-методичної комісії 

на цей період. 

голова НМК проф. 

Мединська Н.М. 

 

Вересень 2022 р. 

 1. Про результати атестаційної комісії здобувачів 

вищої освіти «магістр», «бакалавр»; літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року на 

денній формі навчання.  

декани 

факультетів     

 2. Про результати діагностичного контролю з 

іноземної мови серед студентів перших курсів 

філологічних і нефілологічних факультетів. Шляхи 

покращення їхньої якості навчання в умовах 

дистанційного навчання. 

 

завідувач кафедри 

 іноземних мов 

доц. Кочмар Д.І., 

завідувач кафедри 

романо-

германської 

філології  

доц. Будз І.Ф. 

 3.Про підготовку до акредитації освітніх програм: 

рівня вищої освіти другого (магістерського) 

«Туризм», «Право»,  «Дошкільна освіта» та першого 

(бакалаврського) ОПП «Право».  

Гаранти освітніх 

програм 

Жовтень 2022р. 

 1.Про моніторинг робочих програм, силабусів 

навчальних дисциплін кафедр факультетів 

університету 

голови НМК 

факультетів 

 

 2. Про стан забезпечення навчально-методичних 

комплексів освітніх компонентів ОПП рівня вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) у відділі координації навчання 

студентів із елементами дистанційної форми 

голови НМК 

факультетів, 

заступник 

начальника відділу 

координації  

навчання 

студентів із 

елементами 



дистанційної 

форми Далюк Н.Я. 

 3.Про організацію та результати вільного вибору 

дисциплін для здобувачів 1-го курсу магістратури та  

пропозиції щодо оновлення дисциплін вибору з 

переліку. 

голови НМК 

факультетів 

 

Листопад2022р. 

 1. Про особливості організації співпраці з 

стейкхолдерами для забезпечення професійної 

підготовки та майбутнього працевлаштування 

випускників факультетів університету. Проведення 

спільних заходів. 

Декани 

факультетів 

 2.Моніторинг якості ведення кафедральної 

документації з навчально-методичної роботи 

голови НМК 

факультетів. 

 3.Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії та 

державних екзаменів 

Декани 

факультетів 

Грудень 2022 р. 

 1.Про організацію та проведення практики 

здобувачів другого ступеня ВО «магістерського» та 

здобувачів першого ступеня ВО «бакалаврського». 

 

голови НМК 

факультетів, 

керівник відділу 

практики Соловей 

Л.Я. 

 2.Про стан написання магістерських робіт та 

проведення попереднього захисту  

голови НМК 

факультетів. 

 3. Питання про оновлення переліку дисциплін 

вільного вибору для здобувачів другого ступеня ВО 

«магістерського» та здобувачів першого ступеня ВО 

«бакалаврського». 

голови НМК 

факультетів 

проректор з НМР 

та ГО проф. 

Яницька О.Ю., 

завідувач 

центру забезпечен

ня якості вищої 

освіти Артюшок 

В. С.             

Січень 2023 р. 

 1. Про результати моніторингу працевлаштування 

випускників з метою визначення потреб  на ринку 

праці. 

голови НМК 

факультетів 

 

 1. Про результати анкетування щодо проходження 

зимової сесії. 

 

завідувач 

центру забезпечен

ня якості вищої 

освіти Артюшок 

В. С.             

Лютий 2023 р. 

 1. Про організацію навчання студентів заочної форми 

з використанням дистанційних технологій навчання 

Заступник 

начальника відділу 



у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

(методичне забезпечення, результати зимової 

екзаменаційної сесії).  

координації  

навчання 

студентів із 

елементами 

дистанційної 

форми  

ст.в.Далюк Н.Я. 

 2. Про результати анкетування щодо адаптації 

студентів-першокурсників в університеті в умовах 

дистанційного навчання 

 

завідувач кафедри 

психології, доц. 

Михальчук Ю. О. 

 

Березень 2023 р. 

 1. Про підсумки атестації здобувачів рівня вищої 

освіти другого (магістерського)  та захисту 

кваліфікаційних робіт, заходів щодо усунення 

зауважень голів АК. 

голови НМК 

факультетів 

 2. Про результати ліквідації академзаборгованості 

зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів 

денної форми навчання  

голови НМК 

факультетів  

 

 3. Про аналіз щодо відповідності науково-

педагогічних працівників МЕГУ імені академіка С. 

Дем’янчука  Ліцензійним умовам  (Постанова КМУ 

№ 1187 від 30.12.2015 р. {Із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ№ 347від10.05.2018 

№ 180 від  03.03.2020 № 365 від 24.03.2021} 

начальник відділу  

ліцензування та 

акредитації  

Гаврілова А.П. 

 

Квітень 2023 р. 

 1. Про проведення локального моніторингу освітніх 

програм. Про підготовку освітніх програм, 

навчальних планів, робочих навчальних планів на 

2023-2024 н.р. для здобувачів усіх рівнів вищої 

освіти . 

голови НМК 

факультетів  

 

 

 

 2. Про правила вступу до ЗВО   на  2023р.: що чекає 

абітурієнтів 

проректор з 

інформаційного 

забезпечення та 

інноваційних 

технологій доц. 

Ясінський А. М. 

Онофрійчук О.П. 

 3. Про затвердження дисциплін вільного вибору для 

здобувачів вищої освіти першого рівня 

(бакалаврського) та другого (магістерського) на 

2023-2024 н.р. 

голови НМК 

факультетів 

 

Травень 2023 р. 

 1.Про результати проведення ректорського контролю 

рівня залишкових знань студентів за ІІ семестр 2022 

голови НМК 

факультетів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9



