
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 24.09.20р. 

 

ПРИСУТНІ: БОРОВСЬКА Г.О., БУБНОВ І.В., БЕРЛІНСЬКИЙ М.А.,  

ВЛАДИМИРОВА О.Г., ВІТОВСЬКА О.Т., ГУБАНОВА О.Р., 

КОВАЛЕНКО Л.Б., КУЗНІЧЕНКО С.Д., ЛОБОДА Н.С., 

МОНЮШКО М.М., МЕЩЕРЯКОВА В.І., МАСЛОВСЬКА А.М., 

ПРОКОФ’ЄВ О.М., ПОЛЬОВИЙ А.М., ПІСАРУК Т.М., 

ПАВЛЕНКО О.П., ОВЧАРУК В.А., САФРАНОВ Т.А., САПКО 

О.Ю., СОКОЛЕНКО О.Д., СОФРОНКОВ О.Н., ЧУГАЙ А.В., 

ХОХЛОВ В.М., ШАКІРЗАНОВА Ж.Р., ШЕКК П.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження плану роботи методичної ради на 2020-21 н.р. 

Доп. В.М. Хохлов 

Ухвалили: 

           Затвердити план роботи методичної ради нам 2020-21 н.р. 

 

2. Звіти деканів факультетів про роботу ЕК по захисту магістерських та 

бакалаврських робіт  у 2019-20 н.р. 

         Доп. Декани ф-тів 

           Ухвалили: 

             1. Звіти деканів факультетів та гідрометінституту  по підсумках роботи  ЕК  

у 2020 р. затвердити. 

             2. З метою підвищення рівня підготовки бакалаврів і магістрів в 

університеті: 

- завідувачам випускових кафедр здійснити до 1.11.2020р. необхідні 

організаційні заходи щодо усунення недоліків, на які вказано у звітах голів  ЕК ; 

          -завідувачам випускових кафедр надати до 30.09.2020 р. проректору з НМР 

інформацію стосовно  занесення  бакалаврських і магістерських робіт у репозитарії  

у повному обсязі. 

 - необхідність збільшення кількості посилань на іноземні літературні 

джерела, Інтернет-ресурси. 

           - в звітах Голів ЕК мають місце  посилання на вже застарілі нормативні 

документи (накази та Положення МОН, ОДЕКУ). 

              3. Контроль за виконання рішення покласти на Хохлова В.М. 

 

3. Про виконання плану підготовки методичних вказівок у 2019-20 н.р. 

та затвердження  іх  до використання у навчальному процесі. 

    

                    Доп. Т.М. Пісарук 



                Ухвалили: 

              1.Зобов’язати завідувачів  кафедр забезпечити до 1.10.20 р. надання мет 

одичних вказівок, які  знаходяться на доопрацювання, до НМВ. 

                 2. Рекомендувати надані до НМВ методичні вказівки до використання у 

навчальному процесі. 

                 3. Контроль за виконанням покласти на проректора з НМР Хохлова В.М. 

 

4. Затвердження програм атестаційних екзаменів бакалаврів за 

спеціальностями:  «207 Водні  біоресурси та аквакультура», «242 Туризм», «281 

Публічне управління та адміністрування». 

           Доп. В.М. Хохлов 

          Ухвалили: 

          1.Затвердити програми атестаційних екзаменів бакалаврів спеціальностей: 

           - 207 «Водні біоресурси та аквакультура»; 

           - 242 «Туризм»; 

           - 281 «Публічне управління та адміністрування». 

          2. Деканам факультетів та завідувачам відповідних кафедр забезпечити у 

повному обсязі виконання  програм атестаційних екзаменів.  

 

         5. Звіт щодо створення складових навчально-методичного комплексу 

англомовної програми підготовки фахівців за спеціальністю 113-«Прикладна 

математика» (2019-20 н.р.). 

           Доп. О.В. Глушков 

         Ухвалили: 

          Затвердити звіт щодо створення складових навчально-методичного 

комплексу англомовної програми підготовки фахівців за спеціальністю 113- 

«Прикладна математика» (2019-20 н.р.). 

 

               6. Затвердження електронних навчальних курсів (ЕНК). 

           Доп. В.М. Хохлов 

                  Ухвалили: 

                   Представленні електронні навчальні курси (ЕНК) рекомендувати до 

використання у навчальному процесі. 

 

                   7. Надання дозволу на використання в освітньому процесі конспектів 

лекцій. 

           Доп. О.Д. Соколенко 

                     Ухвалили: 

                      Надати дозвіл на використання в освітньому процесі конспектів лекцій. 

 

         8. Надання рекомендації до видання   навчальних посібників, підручника. 

           Доп. О.Д. Соколенко 

           Ухвалили: 

           Рекомендувати вченій раді надати рекомендації до видання навчальних 



посібників, підручника.  

   

          Голова методичної ради                 В.М.Хохлов 

 

         Секретар методичної ради       Т.С. Галайко 


