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ПЛАН РОБОТИ 
 

науково-методичної ради Мукачівського державного університету  

на 2-й семестр 2017/2018 навчального року 
 

 

№ 

п/п 
Зміст питання 

Доповідь,  

інформація 
Дата 

Засідання № 9 

1. Про роботу Науково-методичної комісії 
Голова науково-

методичної комісії лютий 

2. Різне.  

Засідання № 10 

1. Про стан впровадження ВНС Moodle у освітній процес 
Начальник навчально-

методичного відділу 

березень 2. 
Про стан виховної роботи у Мукачівському державному 

університеті 
Максименко Д.В. 

3. Різне 
 

Засідання № 11 

1. 
Про хід виконання дипломного проектування студентами денної 

та заочної форм навчання ОС «Бакалавр» 

Зав. випусковими 

кафедрами 

квітень 

2. Про результати проміжного контролю 

Декани факультетів, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

3. 
Про затвердження робочих навчальних планів та графіків 

навчального процесу на 2018/2019 н.р.  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

4. 
Про стан впровадження електронного журналу та представлення 

результатів проміжного контролю у електронному журналі 

Начальник навчально-

методичного відділу 

5. Різне  

Засідання № 12 

1. Про роботу Центру довузівської підготовки Директор ЦДП 

травень 

2. Про стан та підсумки практичної підготовки студентів Зав. практикою 

3. 

Про стан підготовки до проведення атестації здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» та роботу системи внутрішнього 

аудиту перевірки якості знань студентів за ОС «Бакалавр» 

Начальник навчально-

методичного відділу 

4. Про стан впровадження електронного журналу  
Начальник навчально-

методичного відділу 

5. Про стан ліцензійних та акредитаційних справ 
 

6. Різне 
 

Засідання № 13 

1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії Декани факультетів 

червень 

2. Про результати державної атестації 2017/2018  н.р. 
Зав. випусковими 

кафедрами 

3. 
Про розгляд та затвердження звітів кафедр з навчально-

методичної роботи за 2017/2018  н.р. 
Зав. кафедрами 

4. 
Про стан виконання плану методичних видань МДУ на    

2017/2018  н.р. 

Голова науково-

методичної комісії 

5. Про виконання ухвал науково-методичної ради Секретар НМР 

6. Різне 
 

 

                  Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної ради (протокол №  8 __                             

від «  21  » грудня 2017 р.)                                                          

 

Секретар науково-методичної ради _____________ (Д.В. Береш) 


