
РІШЕННЯ №3 

засідання Науково-методичної ради  

Національного авіаційного університету  

від 28.03.2017р. 

 

Заслухавши та обговоривши основні питання з організації освітнього процесу в 

Національному авіаційному університеті, які були винесені на третє засідання Науково-

методичної ради, 

 

НМР УХВАЛИЛА: 

 

1. По першому питанню порядку денного: 

 

1.1. Результати ректорського контролю у непарному семестрі 2016-2017 н.р. 

взяти до відома. Вважати за доцільне проводити такий вид контролю якості залишкових 

знань студентів в університеті.  

1.2 Членам НМРР навчально-наукових інститутів та факультету до 10.04.2017р. 

надати пропозиції щодо можливого удосконалення організації та проведення 

ректорського контролю якості залишкових знань студентів. 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

2.1 Результати аналізу проведеного навчально-методичним відділом щодо 

наявності навчально-методичних комплексів з дисциплін у навчально-наукових 

інститутах та у інституційному репозитарії у парному семестрі 2016-2017 н.р. прийняти 

до відому. 

2.2 Членам Науково-методичної ради надати пропозиції щодо питання 

авторських прав НПП відносно викладення навчально-методичних матеріалів у 

інституційний репозитарій НАУ. 

 

3. По третьому питанню порядку денного: 

 

3.1 Членам науково-методичної ради надати пропозиції щодо «Положення про 

дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету» 

Слободяну О.П. у термін до 07.04.2017р. 

3.2 Навчальному та навчально-методичному відділу опрацювати в робочому 

порядку надані пропозиції, внести зміни у проект «Положення про дипломні роботи 

(проекти) випускників Національного авіаційного університету» та винести на розгляд 

Науково-методичної ради університету. 

 

4. В різному: 

 

4.1 По проекту «Положення про фахову атестаційну комісію»: 

4.1.1 Визнати розробку проекту «Положення про фахову атестаційну комісію» 

актуальною та своєчасною для забезпечення вступної кампанії в Національному 

авіаційному університеті. 

4.1.2 Проект положення прийняти в цілому. 

4.1.3 Членам Науково-методичної ради у термін до 31.03.2017р. надати 

пропозиції щодо  «Положення про фахову атестаційну комісію» відповідальному 

секретарю приймальної комісії Ткалічу О.П. 

 

 

 



4.2 По питанню робочої навчальної програми з дисципліни: 

 

4.2.1 Прийняти структуру нової робочої програми навчальної дисципліни за 

основу, починаючи з 1 вересня 2017 року для студентів освітнього ступеня 

«Магістр» (2017р.). 

4.2.2 Навчально-методичному відділу університету розробити методичні 

рекомендації (вказівки) до розроблення та оформлення робочої навчальної програми 

з навчальної дисципліни до 19.05.2017р. 

 

4.3 По проекту «Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників»: 

 

4.3.1 Проект «Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників» 

доопрацювати в робочих групах. 

4.3.2 Винести доопрацьований проект положення на засідання Науково-

методичної ради. 

 

 

 


