
РІШЕННЯ №4 

засідання Науково-методичної ради  

Національного авіаційного університету  

від 22.06.2017р. 

 

Заслухавши та обговоривши основні питання з організації освітнього процесу в 

Національному авіаційному університеті, які були винесені на четверте засідання 

Науково-методичної ради, 

 

НМР УХВАЛИЛА: 

 

1. По першому питанню порядку денного: 

 

1.1. Проект «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої 

програми навчальної дисципліни» прийняти в цілому та ввести в дію з 01.09.2017р.для 

навчальних та робочих навчальних планів 2017 року за освітнім ступенем «Бакалавр», 

«Магістр». 

1.2 Робочій групі доопрацювати документ з урахуванням пропозицій членів 

ради. 

1.3 Завідувачам кафедр організувати розробку навчальних та робочих програм 

навчальних дисциплін до 28.08.2017р. 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

2.1 Схвалити результати ректорського контролю у парному семестрі 2016-2017 

н.р. 

2.2 Директорам інститутів, завідувачам кафедр обговорити результати 

ректорського контролю на вчених радах навчально-наукових інститутів, факультету, 

засіданнях кафедр. 

 

3. По третьому питанню порядку денного: 

 

3.1 Проект «Положення про дипломні роботи (проекти) випускників 

Національного авіаційного університету» прийняти в першому читанні. 

3.2 Робочій групі доопрацювати проект з урахуванням пропозицій членів 

Науково-методичної ради. 

3.3 Проект «Положення про дипломні роботи (проекти) випускників 

Національного авіаційного університету» винести на розгляд Науково-методичної ради 

університету для подальшого ухвалення та введення в дію з 2017-2018 навчального року. 

 

4. По четвертому питанню порядку денного: 

 

Звіт про виконання Плану підготовки рукописів навчальної літератури за п’ять  

навчальних років взяти до відома та схвалити. 

 

5. По п’ятому питанню порядку денного: 

 

Аналіз Плану підготовки рукописів навчальної літератури на 2017-2018 н.р. 

переглянути та підготувати до затвердження. 

 

 

 



6. По шостому питанню порядку денного: 

 

6.1 План виконання підвищення кваліфікації для науково-педагогічних 

працівників взяти до відома. 

6.2 Директорам навчально-наукових інститутів, декану факультету, завідувачам 

кафедр проаналізувати виконання планів підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних працівників та скласти «Звіт з виконання плану підвищення кваліфікації 

(стажування) (ПК (С)) науково-педагогічних працівників НАУ по навчально-науковому 

інституту ( по кафедрах) за 2016-2017 навчальний рік» до 07.07.2017р.. 

 

7. По сьомому питанню порядку денного: 

 

7.1  Інформацію щодо структури освітніх програм взяти до відома. 

7.2 Членам Науково-методичної ради поширити на кафедри зразки освітніх 

програм для ознайомлення та підготовки проектів освітніх програм по спеціальностям 

університету (до введення стандартів вищої освіти України). 

 

 

 


