МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАМ՚ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ПЛАН
РОБОТИ РАДИ ІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НА І СЕМЕСТР 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Кам’янець-Подільський – 2021

№
п/п

1

Зміст роботи

2

Термін
виконання

3

І СЕМЕСТР
Інформування
членів
Ради
про Упродовж
нормативно-правові та розпорядчі семестру
документи в галузі вищої освіти
2. Перевірка супровідної документації та Упродовж
якості рукописів навчально-методичної семестру
літератури, що подаються науковопедагогічними працівниками кафедр
факультету на засідання вченої ради
університету для рекомендації до друку
3. Контроль за відповідністю навчальноУпродовж
методичного
та
інформаційного
семестру
забезпечення
освітньої
діяльності
кафедрами педагогічного факультету
відповідно вимог Ліцензійних умов
провадження
освітньої
діяльності,
затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
№ № 1187 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2021 р.
№ 365).
4. Основні напрями роботи ради із науковоСерпень
2021
року
методичної роботи і забезпечення
якості вищої освіти факультету та її
завдання у 2021-2022 навчальному році в
контексті основних засад Закону України
«Про вищу освіту». Обговорення та
затвердження плану роботи ради із
1.

науково-методичної
забезпечення якості

Відповідальні

4
Голова Ради, члени
Ради
Голова Ради, члени
Ради

Голова Ради,
заступник декана з
навчальної роботи та
забезпечення якості
освіти педагогічного
факультету
Ковальчук О.В.,
завідувачі кафедр

Голова Ради,
заступник декана з
навчальної роботи та
забезпечення якості
освіти педагогічного
факультету
Ковальчук О.В.

роботи
і
вищої освіти

педагогічного факультету на цей період.
5. Укладання нових і оновлення чинних
програм
навчальних
дисциплін,
матеріалів практик, інших складових
комплексів
навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін
відповідно до навчальних (робочих
навчальних)
планів
підготовки
фахівців усіх напрямів підготовки /
спеціальностей факультету.
Затвердження робочих навчальних
програм дисциплін, що викладаються
на факультеті. Затвердження КНМЗД

Серпень
2021 року

Голова Ради,
члени Ради

1
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

2

3

Розміщення матеріалів навчальноСерпеньметодичного забезпечення навчальних вересень 2021
дисциплін на сайтах кафедр
р.
Затвердження тематики, виконавців і
Вересень 2021
наукових керівників дипломних робіт
р.
(проєктів) на 2021-2022 н. р.
Моніторинг книгозабезпечення
Вересеньдисциплін як складник створення
жовтень
власних повнотекстових баз бібліотеки
2021 року
педагогічного факультету.
Активізація
діяльності
кафедр
Упродовж
факультету з удосконалення засобів
семестру
діагностики якості вищої освіти, зокрема
створення систем та тестів для
поточного оцінювання знань студентів, у
тому
числі
з
використанням
комп’ютерних технологій.
Організація освітнього процесу в
За умови
умовах карантину за допомогою запровадження
технологій дистанційного навчання,
посилених
реалізація моделі змішаного навчання протипідемічних
на факультеті.
заходів
Моніторинг
стану
впровадження
Упродовж
системи внутрішнього забезпечення
семестру
якості вищої освіти в університеті (на
факультеті) та підготовка матеріалів
для її оцінювання НАЗЯВО
Забезпечення
якості
освітньої
Упродовж
діяльності через механізм (процедуру)
семестру
розробки та затвердження освітніх
(освітньо-професійних/освітньонаукових) програм факультету
Участь у роботі науково-методичних
Упродовж
семінарів, круглих столів, вебінарів із
семестру
стейкхолдерами міста, району, країни
Оновлення інформаційного пакету
Вересень
спеціальностей на сайті факультету
2021 року
Перевірка
комплексів
навчальноУпродовж
методичного забезпечення дисциплін
семестру
Удосконалення
та
розроблення
Упродовж
компетентісно
зорієнтованого
семестру
навчально-методичного забезпечення
практик здобувачів вищої (освіти
факультету

4
завідувачі кафедр
Голова Ради,
Завідувачі кафедр,
завідувачка
читальним залом
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Голова ради,
заступник Ради,
завідувачі кафедр
Проєктні групи,
голова та члени
Ради,
Голова Ради, члени
Ради
Заступник голови
Ради, члени Ради
Декан, голова Ради,
завідувачі кафедр
Декан, голова Ради,
завідувачі кафедр,
факультетські
керівники практик

1

2

3

4

17. Перевірка якості рукописів навчальнометодичної літератури, що подаються
до науково-методичної та вченої рад
університету.
18. Оновлення та розміщення навчальних,
навчально-методичних матеріалів на
платформі MOODLE
19. Підвищення
ефективності
використання інноваційних форм і
методів навчання в освітньому процесі

Упродовж
семестру

Голова
науковометодичної ради

Упродовж
семестру

20. Надання допомоги гарантам освітніх
програм
з
питань
заповнення
Відомостей
про
самооцінювання
освітніх
програм,
їх
перевірка
відповідно до Критеріїв оцінювання
якості освітньої програми (додаток до
Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України 11 липня 2019 р.
№
977),
інших
нормативних
документів Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.
підготовки
та
проведення
21. Стан
кафедрального та факультетського
етапів огляду-конкурсу на кращий
навчально-методичний
матеріал
і
конкурсу «Викладач року» і «Молодий
викладач року»
22. Забезпечення проходження процедури
первинної
акредитації
освітньопрофесійних програм педагогічного
факультету:
- першого (баклаврського) рівня вищої
освіти зі спеціальності 013 Початкова
освіта;
другого (магістерського) рівня вищої
освіти (у зв' язку із закінченням
термінів
дії
сертифікатів
про
акредитацію
відповідних
спеціальностей): реставрація творів
мистецтва
зі
спеціальності
023 Образотворче
мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація.

Упродовж
семестру

Завідувачі та
науково-педагогічні
працівники кафедр
Декани факультетів,
голова Ради,
завідувачі та
науково-педагогічні
працівники кафедр
Голова Ради, члени
ради, завідувачі
кафедр

Упродовж
семестру

Жовтень
2021 року

Голова Ради,
завідувачі кафедр

Відповідно до
графіка
НАЗЯВО

Гудима Н.В.,
Підгурний І.С.,
члени Ради

1

2

3

4

23. Моніторинг та перегляд освітніх
програм факультету відповідно до
Положення про освітні програми в
Кам'янець-Подільському національному
університеті 1мею Івана Огієнка (нова
редакція), затвердженого вченою радою
університету 29 жовтня 2020 р,
протокол № 1 О, за участю внутрішніх і
зовнішніх
стейкхолдерів
та
віддзеркалення
цієї
роботи
на
вебсторінках випускових кафедр
24. Активізація роботи кафедр щодо
підготовки електронних навчальних
видань
та
проведення
25. Оголошення
кафедрального та факультетського
етапів конкурсу "Викладач року".

Упродовж
семестру

Гаранти освітніх
програм, завідувачі
кафедр, декан
факультету

Упродовж
семестру

Голова Ради,
завідувачі кафедр

Листопадгрудень
2021 року

Голова Ради,
завідувачі кафедр

26. Стан підготовки здобувачів вищої
освіти до участі в олімпіадах та
конкурсах наукових робіт як умова
підготовки високоякісних фахівців та
спосіб підвищення рейтингу К-ПНУ
27. Інформування
членів
науковометодичної
ради
педагогічного
факультету щодо можливості часті
здобувачів вищої освіти та науковопедагогічних працівників факультету в
міжнародних програмах і проєктах:
аналіз
та
перспективи;
шляхи
підвищення
ефективності
імплементації
двосторонніх
і
багатосторонніх угод про співпрацю,
укладених
між
університетом
(факультетом)
та
зарубіжними
партнерами.
28. Планування
видання
науковопедагогічними працівниками кафедр
факультету навчальної і навчальнометодичної літератури у 2022 році.
29. Віддзеркалення у засобах масової
інформації, на сайті університету
(факультету, кафедр), зокрема й у газеті
«Студентський
меридіан»,
питань
навчально-методичної роботи.

Листопад
2021 року

Упродовж
року

Голова Ради,
завідувачі кафедр,
викладачі
педагогічного
факультету
Голова Ради,
Сторчова Т.В.

Січень
2022 року

Голова Ради,
завідувачі кафедр

Упродовж
семестру

Голова Ради,
члени Ради

1

2

змісту
та
форм
21. Удосконалення
проведення кафедральних науковометодичних семінарів

Голова ради з науково-методичної роботи
і забезпечення якості вищої освіти
педагогічного факультету

3

Упродовж
семестру

4

Завідувачі кафедр

Бахмат Н.В.

