ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з науковопедагогічної роботи НЛТУ України
________________ Адамовський М.Г.
“_24_” _____грудня________ 2015 р.

ПЛАН
роботи Науково-методичної ради НЛТУ України на 2016 рік
№ засідання
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Дата
Готують і
проведоповідають
дення
11
1. Про спеціалізації, за якими здійснюватиметься
Борис М.М.
лютого
підготовка здобувачів вищої освіти в університеті
Голови НМР ННІ

Назва питання

2. Про завдання кафедр університету щодо роботи
Врублевська О.В.
з цільовою групою абітурієнтів “учасники
олімпіад” (в рамках профорієнтаційної роботи)
3. Затвердження плану заходів щодо підготовки і
Врублевська О.В.
реалізації програми мобільності та розвитку
міжнародної співпраці
10
1. Про розроблення навчальних програм і планів
Врублевська О.В.
березня
за дуальною формою навчання для спеціальності
Солонинка В.
“Деревообробні та меблеві технології”
2. Про можливості оцінювання результативності
Магазинщикова І.П.
екологізації навчання з метою підготовки
фахівців для сталого розвитку
14
1. Про формування механізму дотримання
Врублевська О.В.
квітня
Європейських
стандартів
внутрішнього
забезпечення якості освіти в університеті
3. Про розвиток дуальної форми навчання в
Врублевська О.В.
університеті
Солонинка В.
Щупаківський Р.
12
1. Про підвищення якості навчальних видань
Врублевська О.В.
травня Гриник Г.Г.
2. Про спрощення документообігу в університеті
Борис М.М.
на основі реалізації права його автономії
13
1. Організація підготовки студентів інженерноСторожук В.М.
жовтня
технічних спеціальностей університету з питань
безпечності на промислових підприємствах
2. Про методичне забезпечення навчальних
Заїка В.К.
дисциплін на кафедрах ННІ ЛСПГ: стан,
проблеми, перспективи
10
1. Про наскрізну екологічну підготовку фахівців
Купчик Р.М.
листопа
спеціальності “Дизайн”
да
2. Про надання грифів навчальній літературі
Салабай Р.Г.
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доповідають
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08
1. Про підготовку університету до проведення
Соловій І.П.
грудня
Міжнародної науково-практичної конференції

“Екологізація освіти як чинник сталого розвитку
суспільства” (на виконання рішення Колегії
Міністерства освіти і науки України від 27
листопада 2015 р. Протокол №10/5-4)
2. Про підготовку комплексів навчальних
дисциплін на кафедрах університету

Голови НМР ННІ

Примітка. Засідання Науково-методичної ради університету проводяться у
другий четвер місяця в залі засідань Вченої ради о 1430.

Голова Науково-методичної ради
НЛТУ України

М.М. Борис

Вчений секретар

Т.В. Колодій

