Звіт
про роботу науково-методичної ради
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
за 2015/2016 н. р.
У 2015/2016 н. р. проведено 10 засідань науково-методичної ради за
участю проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації,
начальника навчального відділу, в. о. начальника відділу з ліцензування та
акредитації, керівника Центру ІТКТ, голів науково-методичних комісій
факультетів
(інститутів),
методиста
навчально-наукового
центру
післядипломної освіти, вченого секретаря університету, секретаря науковометодичної ради університету, на яких заслухано питання, що стосувалися
організації навчального процесу, навчально-методичного забезпечення
дисциплін, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів на
факультетах (в інститутах), упровадження інноваційних методик у навчальний
процес, затвердження навчальних видань, яким було надано грифи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки тощо.
У складі науково-методичної ради університету плідно працювали 24
особи, які брали участь в обговоренні проблемних питань, проектів положень,
ухвал та питань, що стосувалися організації навчального процесу в
університеті.
У 2015/ 2016 навчальному році на засіданнях науково-методичної ради
обговорено такі питання:
І. Питання, що стосувалися загалом організації навчального процесу в
університеті:
 Про підсумки роботи науково-методичної ради університету у 2014/2015
н. р. Завдання та пріоритети діяльності науково-методичної ради
університету у 2015/2016 н. р. Обговорення та затвердження плану
роботи, складу науково-методичної ради (начальник навчального відділу
Заєць Л. О.)
 Порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за освітнім
ступенем «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форм
навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки (начальник навчального відділу Заєць Л.О.).
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 Міжнародна мобільність та участь студентів СНУ імені Лесі Українки у
програмі «Подвійний диплом» (в. о. начальника відділу міжнародних
зв’язків, доц. Чуліпа І. Д.)
 Про організацію навчального процесу у 2015/2016 н. р. Положення про
організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
(спеціалізації) у СНУ імені Лесі Українки (начальник навчального відділу
Заєць Л. О.).
 Про підготовку до акредитації та ліцензування напрямів (спеціальностей) в
університеті у 2015/2016 н. р. (в. о. начальника відділу з ліцензування та
акредитації Балабуха Н. В.)
 Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015/2016 н. р. та
комп’ютерного тестування (начальник навчального відділу Заєць Л.О.).
 Про результати ліцензування та акредитації напрямів (спеціальностей) в
університеті за 2015 / 2016 н.р. (в.о.начальника відділу з ліцензування та
акредитації Балабуха Н.В.).
ІІ. Питання, що стосувалися моніторингу навчальної діяльності студентів:
 Аналіз результатів заліково-екзаменаційних сесій за 2014/2015 н. р.
(начальник навчального відділу Заєць Л. О.)
 Про результати заліково-екзаменаційної сесії 2015/2016 н. р. та
комп’ютерного тестування (начальник навчального відділу Заєць Л. О.)
ІІІ. Питання, що стосувалися навчально-методичного забезпечення
навчального процесу:
 Створення і затвердження складу експертних комісій для експертизи
навчальних видань, які претендують на присвоєння грифів вченої ради
університету (начальник навчального відділу Заєць Л. О).
 Рекомендації та затвердження навчальних видань для подання на розгляд
вченої ради для надання грифів (начальник навчального відділу
Заєць Л.О. ).
 Про стан та напрями удосконалення навчально-методичного
забезпечення навчального процесу на кафедрах хімічного факультету
(доц. кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Музиченко О.С.).
ІV. Питання, які стосувалися впровадження інноваційних методик у
навчальний процес на факультетах (інститутах):
 Впровадження технологій дистанційного навчання у 2014/2015 н. р.
Перспективи
на
2016/2017
н.
р.
(керівник
Центру
ІТКТ
доц. Герасимчук О. Б.)
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 Система бонусних балів для студентів факультету міжнародних відносин
(заступник декана факультету міжнародних відносин з навчальної роботи
Романюк Н.І. ).
 Технічна підтримка студентів та викладачів СНУ імені Лесі Українки у
процесі написання
грантових заявок (в. о. начальника відділу
міжнародних зв’язків, доц. Чуліпа І. Д.)
 Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес при
підготовці фахівців у сфері туризму (доц. кафедри туризму та готельного
господарства Лисюк Т.В.).
 Методика організації сертифікованого навчання на факультеті психології
(доц. кафедри педагогічної та вікової психології Іванашко О.Є.).
 Стан та перспективи впровадження дипломних проектів студентів
спеціальності «Садово-паркове господарство» (доц. кафедри лісового та
садово-паркового господарства Кичилюк О.В.)
V. Інші питання, дотичні до організації навчального процесу в
університеті:
 Дозвілля студентів СНУ імені Лесі Українки як виховний компонент
формування особистості. Пропозиції та можливості університету
(в.о. начальника відділу молодіжної політики та соціальної роботи
Захожий В.В.).
 Аналіз наповненості сайту факультету / інституту СНУ імені Лесі Українки
(начальник навчального відділу Заєць Л.О. ).
 Організація дослідницької діяльності на заняттях гуртка «Юний
акваріуміст» (асист. кафедри теорії і методики природничо-математичних
дисциплін початкової освіти Буднік С. В.).
 Оптимізація навчального процесу з математичних дисциплін засобами
інформаційно-комунікаційних технологій (доц. кафедри диференційних
рівнянь та математичної фізики Падалко Н.Й.).
 Специфіка викладання близькоспоріднених мов (на прикладі польської та
української) в Інституті філології та журналістики (доц. кафедри
слов’янської філології Васейко Ю.С.).
 Стан та напрями забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації
професорсько-викладацьким складом університету на 2016 / 2017 н.р.
(зав. відділом аспірантури, докторантури та наукових стажувань
Філіпович М.Б.).
У 2015/2016 н. р. навчальній, навчально-методичній літературі, засобам
навчання і навчальному обладнанню до використання у навчальному процесі
присвоювались
грифи
Університету
–
«Рекомендовано…»
і
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«Затверджено…». Для їх експертизи діяло 7 експертних комісій у складі 35
осіб з професорсько-викладацького складу університету, а також 2
працівника бібліотеки. Було розглянуто 36 навчальних видань, які
претендували на отримання грифа Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Серед них:
Підручник – 1
Навчальних посібників – 27
Навчально-методичних посібників – 5
Словник – 1
Словник-довідник – 1
Хрестоматія – 1
За результатами експертиз 33 виданням були надані грифи: 29 –
«Рекомендовано…», 4 – «Затверджено…». 3 видання було повернуто авторам
на доопрацювання та повторну експертизу.
Інформація про надані вченою радою грифи після кожного засідання
публікується на сайті університету в розділі «Наукова діяльність» – «Вчена
рада» – «Інформація про надані грифи».
За 2015/2016 н. р. науково-методичною радою було розглянуто та
затверджено 3772 (минулого року – 580) програм і робочих програм навчальних
дисциплін, 160 програм і робочих програм навчальних дисциплін підготовки
докторів філософії, 83 (минулого року – 12) робочих і наскрізних програм
практики, розглянуто та рекомендовано до друку 444 (минулого року – 312)
навчально-методичних праць, серед яких навчально-методичні комплекси,
курси та конспекти лекцій, методичні рекомендації та вказівки до практичних
занять, самостійної та індивідуальної роботи, навчальні та робочі програми
дисциплін та практик. Також рекомендовано до використання у навчальному
процесі 16 електронних освітніх ресурсів, які пройшли експертизу у Центрі
інноваційних технологій та комп’ютерного тестування.

Секретар науково-методичної ради

Светлична О.С.
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