ПЛАН
ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
в осінньому семестрі 2018-2019 навчального року

Сєвєродонецьк 2018

Дата
1

Найменування питань

Доповідач

2
Формування основних напрямів роботи

3

Методичної Ради у 2018-2019

Голова Методичної ради,

навчальному році та затвердження плану

перший проректор, Д.Т.Н.,

роботи на І півріччя 2018-2019

проф есор Марченко Д. М.

Відповідальний за
підготовку питання
4

Батурін О. І.

навчального року
Начальник відділу
П ро організацію роботи щодо

забезпечення якості

удосконалення системи управління

освітньої діяльності та

якістю в 2018-2019 навчальному році

якості вищої освіти

Дурнєва І. Л.

Батурін О. І.
20.09.2018 р.

Погодження результатів рейтингового
Голова р о б о ч о ї ком ісії з
оцінювання науково-педагогічних
оцінювання науковопрацівників, кафедр та навчально-

Дурнєва І. Л.
педагогічних і педагогічних

наукових інститутів (факультетів)
працівників Батурін О. І.
за 2017-2018 навчальний рік
Погодження результатів рейтингового

Голова ро б о ч о ї ком ісії з

оцінювання здобувачів вищої освіти

оцінювання здобувачів

університету за 2017-2018 навчальний

вищої освіти

рік.

Нєскородєва Н. М.

Дурнєва 1. Л.

Різне
Члени робочих
Формування основних напрямів роботи

Голови робочих комісій 3

робочих комісій з якості освітньої

якості освітньої діяльності

діяльності С Н У ім. В. Даля

С Н У ім. В. Даля

комісій з якості
освітньої діяльності
С Н У ім. В. Даля
Стан відповідності Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності у Н Н І

Голова методичної комісії

Члени методичної

міжнародних відносин

навчально-наукового

комісії ННІ

Планування заходів щодо виконання

інституту міжнародних

міжнародних

Ліцензійних умов провадження освітньої

відносин Д ’яченко Ю .Ю .

відносин

18.10.2018 р.
діяльності
П ро впровадження форм документації

директор центрального

згідно з «Положенням про кафедру ННІ

навчально-методичного

(факультету) С Н У ім. В. Даля» та

центру, к.т.н., доцент

«Положення про деканат Н Н І

Брежнєв О. М.

Брежнєв О. М.

(факультету) С Н У ім. В. Даля»
Різне

1

2
Стан відповідності Ліцензійним умовам

3

4

провадження освітньої діяльності на

Члени методичної
Голова методичної комісії

факультеті гуманітарних наук,
психології та педагогіки

комісії
факультету гуманітарних
факультету
наук, психології та

Планування заходів щодо виконання

гуманітарних
педагогіки Бондаренко Г.П.

Ліцензійних умов провадження

наук, психології

освітньої діяльності
Про особливості освітнього процесу у

Начальник навчального

2018-2019 навчальному році

відділу Нєскородєва Н.М.

22.11.2018 р.

Нєскородєва Н.М.
заступник голови
М етодичної ради,начальник
Про удосконалення системи контролю
відділу забезпечення якості
за якістю вищої освіти в університеті
освітньої діяльності та

Дурнєва І. Л.

якості вищої освіти
Батурін О. І.
Різне
Стан відповідності Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності на

члени методичної
Голова методичної комісії

юридичному факультеті
Планування заходів щодо виконання
Ліцензійних умов провадження

комісії
юридичного факультету
юридичного
Капліна Г.А.
факультету

освітньої діяльності
Про організацію на базі Центру
20.12.2018 р.

Директор Центру
удосконалення освіти курсів з
удосконалення освіти, к.т.н.,

Барбарук В.М.

педагогічної майстерності, психології
доцентБарбарук В.М.
спілкування, риторики
Щ одо критеріїв надання та

Голова М етодичної ради,

підтвердження статусу національного

перший проректор,

закладу вищої освіти

професор Марченко Д. М.

Д.Т.Н.,

Батурін О. І.

Різне

Голова
Методичної ради СНУ ім. В. Даля

Д. М. Марченко

