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ПЛАН РОБОТИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 

 «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ» ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА НА 2021/2022 н.р. 

  
 

Дата 

проведення 

№ 

з/п 

Перелік питань Доповідач 

       16 

вересня 

1. Про затвердження плану роботи науково-

методичної комісії Інституту на 2021-2022 н.р. 

 Вядрова І.М. 

 

2. Про стан підготовки навчально-методичного 

забезпечення дисциплін І семестру 2021-2022 н.р, 

та затвердження РПНД 

Зав. кафедрами 

3. Про перегляд навчально-методичного 

забезпечення до підготовки кваліфікаційних 

магістерських робіт зі спеціальностей та освітніх 

програм 

Зав. кафедрами 

4. Про графіки проведення відкритих занять 

викладачами кафедр у 2021-2022н.р. 

Вядрова І.М., 

зав. кафедрами 

5. Про тематику методичних семінарів кафедр на 

2021-2022н.р. 

Зав. кафедрами 

       18 

листопада 

 

1. Про викладання навчальних дисциплін (модулів, 

тем, розділів) англійською мовою та їх навчально-

методичне забезпечення 

Зав. кафедрами 

2. Про забезпечення навчально-методичними 

матеріалами здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за дуальною формою та реалізація 

форм контролю 

Кочорба В.Ю., 

зав. кафедрами 

3. Про результати моніторингу розміщених на сайті 

Інституту навчально-методичних матеріалів та 

матеріалів з освітньої  діяльності відповідно до 

вимог Положення  з організації освітнього 

процесу в ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Вядрова І.М. 

Скорікова І.Г.  

Покровська  О.Г. 

   18 

січня 

1. Про стан підготовки навчально-методичного 

забезпечення дисциплін ІІ семестру 2021-2022 н.р, 

затвердження РПНД 

Зав. кафедрами 

2. Про підготовку дистанційних курсів відповідно 

до плану та організацію сертифікації розроблених  

Зав. кафедрами 

3. Про затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

Зав. кафедрами 

4. Про результати  підвищення кваліфікації науково-

педагогічних  працівників кафедр за І семестр 

поточного навчального року. 

Зав. кафедрами 



Дата 

проведення 

№ 

з/п 

Перелік питань Доповідач 

5. Про рекомендацію до друку навчально-

методичного забезпечення  

Зав. кафедрами 

       17 

березня 

1. Про виконання заходів з навчально-методичної 

роботи щодо підготовки до нового навчального 

року 2022-2023 навчального року. 

Вядрова І.М. 

2. Про презентацію вибіркових навчальних 

дисциплін діючих навчальних планів на 2022-

2023 н.р. та пропозиції щодо переліку 

міжфакультетських дисциплін на затвердження 

Вченою радою Інституту 

Вядрова І.М., 

зав. кафедрами 

3. Про підготовку анотацій до вибіркових дисциплін 

Інституту та міжфакультетських дисциплін та 

розміщення їх на сайті інституту 

Зав. кафедрами 

4. Про результати  проведених відкритих занять 

викладачами у  І семестрі поточного н.р. 

Зав. кафедрами 

       19 

травня 

1. Про виконання плану заходів з навчально-

методичної роботи за 2021-2022 н.р. 

Вядрова І.М., 

зав. кафедрами 

2. Про відповідність досягнень у професійній 

діяльності кадрового забезпечення освітніх 

програм на 2022-2023 н.р. 

Вядрова І.М., 

Скорікова І.Г., 

зав. кафедрами 

3. Про розрахунки навантаження навчально-

педагогічних працівників на 2022-2023 н.р. 

Вядрова І.М., 

Сокурова О.М., 

зав. кафедрами 

4. Про рекомендацію до друку навчально-

методичного забезпечення  

Зав. кафедрами 

       16 

червня 

1. Про звіти кафедр щодо виконання планів з 

навчально-методичної роботи за навчальний рік 

Зав. кафедрами 

2. Про виконання плану підготовки дистанційних 

курсів та експертизи та сертифікації 

Покровська О.Г., 

зав. кафедрами 

 

3. 

 

Про виконання плану роботи науково-методичної 

комісії Інституту за 2021/2022 н.р. та 

представлення звіту  вченій раді інституту 

Вядрова І.М., 

зав. кафедрами 

4. Про результати проведених відкритих занять 

викладачами кафедр у ІІ семестрі поточного н.р. 

Зав. кафедрами 

5. Про пропозиції кафедр щодо оновлення фондів  

навчальної літератури за спеціальностями та 

освітніми програмами 

Зав. кафедрами 

 

          


