
  

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 29.10.20 р. 

 

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

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

ГЕРАСИМОВ О.І.,  КОВАЛЕНКО Л.Б., КУЗНІЧЕНКО С.Д., 

КИРНАСІВСЬКА Н.В., КРАЧКОВСЬКА М.А., ЛОБОДА Н.С., 

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

ПІСАРУК Т.М., ПЕРЕЛИГІН Б.В. , ПАВЛЕНКО О.П., 

ПРОКОФ’ЄВ О.М., 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.Обговорення переліку та складу РПД на 2020-21 навч.рік. 

                                                                                  Доп. В.М. Хохлов  

                                                                                          Декани ф-тів 

    Ухвалили: 

     Інформацію прийняти до відома. 

 

2. Про результати вхідного контролю знань студентів I та III року навчання. 

Доп. А.М. Масловська  

   Ухвалили: 

    Про вхідний контроль знань студентів 1 року навчання. 

• Інформацію відділу забезпечення якості освітньої діяльності по 

результатах вхідного контролю знань студентів 1 року навчання та «0» - модуля  

прийняти до відома. 

• Завідувачам кафедр вищої та прикладної математики, хімії 

навколишнього середовища та інформатики продовжувати проведення організаційних 

заходів за програмами «0»- модуля. 

   Про вхідний контроль знань студентів 3 року навчання. 

• Інформацію відділу забезпечення якості освітньої діяльності по 

 результатах вхідного контролю знань студентів 3 року навчання усіх спеціальностей 

прийняти до відома.  

• Завідувачам випускових кафедр звернути увагу на не уклінне виконання всіх 

умов розділу  «Положення про систему контролю знань студентів». 

• Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ забезпечення якості 

освітньої діяльності. 

 

   



 3. Про результати перевірки залишкових знань студентів магістрів 

другого року навчання. 

Доп. А.М. Масловська  

   Ухвалили: 

                   1. Інформацію відділу забезпечення якості діяльності про результати ректорського 

контролю прийняти до відома. 

               2. Узагальнені результати перевірки залишкових знань до 13.11.20 р. розглянути на 

засіданнях кафедр, вчених рад інституту і факультетів та спланувати заходи щодо 

підвищення якості залишкових базових знань по дисциплінах.  

                3. Зобов’язати завідувачів кафедр, по дисциплінах де успішність менше 85% (п.4.4 

Положення про систему контролю знань студентів) до 13.11.20 р. подати до відділу 

забезпечення якості освітньої діяльності рішення науково-методичних семінарів стосовно 

прийнятих заходів по усуненню недоліків в організації навчального процесу. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з НМР 

Хохлова В.М. 

 

 4. Про плани видання підручників та навчальних посібників у 2021р.  

                                   Доп. О.Д. Соколенко  

    Ухвалили: 

     Затвердити план видання навчальної літератури (підручників, навчальних 

посібників)  у 2021р.   

              

   5. Внесення змін до Положення про особливості організації Освітнього процесу  

за заочною  формою навчання в ОДЕКУ. 

         Доп. В.М. Хохлов   

      Ухвалили: 

       Внести зміни до Положення про особливості організації освітнього 

процесу за заочною формою навчання в ОДЕКУ. 

  

 6. Внесення змін до Положення про підсумкового контролю знань 

студентів ОДЕКУ. 

       Доп. В.М. Хохлов   

        Ухвалили: 

         Внести  зміни до Положення про проведення підсумкового контролю 

знань студентів  ОДЕКУ. 

 

   7. Надання дозволу на використання в освітньому процесі конспектів 

 лекцій: 

• Кузьміна В.А. «Екологічна безпека»; 

• Нікіпелова О.А. «Рекреаційні ресурси та курортологія»; 

• Юрасов С.М. «Методи оцінки якості природних вод»; 

• Колонтай С.М. «Системи технологій»; 

• Козловцева В.А. «Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні»; 



• Головіна О.І. «Економічний аналіз»; 

• Берніков І.С. «Технічні засоби гідрометеорологічної служби»; 

• Глушков О.В., Буяджи В.В. «Атомна оптика та спектроскопія. Ч.3»; 

• Буяджи В.В., Глушков О.В. «Атомна оптика та спектроскопія. Ч.4»; 

• Глушков О.В., «Обчислювальні методи оптики та динаміки 

квантових та лазерних систем.Ч.1»; 

• Глушков О.В. «Молекулярна оптика та спектроскопія.  Ч.6»; 

• Свинаренко А.А. «Оптика та спектроскопія твердого тіла.  Ч.2»; 

• Свинаренко А.А., «Квантова оптика та лазерна фізика. Ч.1»; 

• Глушков О.В., Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А., Буяджи В.В., 

• Ігнатенко Г. В. «Quantum geometry and dynamics  of  resonances»; 

• Хецеліус О.Ю. «Обчислювальні методи динаміки класичних та 

квантових систем. Ч.6»; 

• Хецеліус О.Ю. «Maтематична фізика класичних та квантових 

систем.Ч.6» 

Доп. О.Д. Соколенко  

  Ухвалили: 

   Надання рекомендації до використання у навчальному процесі як 

конспекти лекцій. 

 

  8. Затвердження програм практик на 2020-21 н.р. 

        Доп. В.М. Хохлов  

  Ухвалили: 

         1.Затвердити наступні наскрізні програми практик: 

• Спеціальність 101 «Екологія», ОПП «Гідроекологія» ( рівень вищої 

освіти магістр). 

• Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»  

( рівень вищої освіти – бакалавр). 

• Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

(рівень вищої освіти – магістр). 

• Спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Сталий туризм» (рівень вищої 

освіти –бакалавр). 
 

       9. Надати рекомендації навчального посібника «Організація 

цивільного захисту в ОДЕКУ», автори Ювченко Н.М., Іванова О.В. 

         Доп. О.Д.Соколенко 

Ухвалили: 

                 Рекомендувати вченій раді навчальний  посібник  «Організація цивільного  

захисту в ОДЕКУ». 
 

 

      Голова методичної ради          В.М. Хохлов  

 

      Секретар методичної ради                                     Т.С. Галайко 


