
 

ПРОТОКОЛ №4 

засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 24.12.20 р. 

 

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

ВЛАДИМИРОВА О.Г.,ВІТОВСЬКА О.Т., ГЛУШКОВ О.В., 

ГЕРАСИМОВ О.І., КОВАЛЕНКО Л.Б., КРАЧКОВСЬКА М.А., 

ЛОБОДА Н.С., МАСЛОВСЬКА А.М., МЕЩЕРЯКОВ В.І., 

ПІСАРУК Т.М., ПАВЛЕНКО О.П., ПОЛЬОВИЙ А.М., ОВЧАРУК 

В.А., САФРАНОВ Т. А., САПКО О.Ю., МАРУНИЧ О.І., ЧУГАЙ 

А.В., ХОХЛОВ В.М., ХАРАСАНДЖІАНЦ О.Г., ШАКІРЗАНОВА 

Ж.Р., ШЕКК П.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про виконання планів видання підручників та навчальних 

посібників у 2020р. 

Доп. Марунич О.І. 

           Ухвалили: 

          Звіт редакційно-видавничого відділу про виконання планів видання 

підручників,   навчальних посібників у 2020 р. затвердити. 

 

2. Обговорення робочих навчальних планів для всіх рівнів підготовки 

 (денної  та заочної форм навчання) на 2020-21 н.р. 

         Доп. Бойченко Л.А. 

                  Декани ф-тів 

          Ухвалили: 

    Прийняти до уваги інформацію щодо підготовки робочих навчальних 

планів на 2021-2022 н.р. та   завершити роботу над ними до засідання методичної 

ради ОДЕКУ у березні 2021 р. 

 

     3. Про результати ректорського контролю залишкових знань 

бакалаврів у осінньому  семестрі 2020-21 н.р. 

                 Доп. Масловська А.М. 

          Ухвалили: 

          1. Інформацію відділу забезпечення якості освітньої діяльності про 

результати залишкових знань прийняти  до відома. 

         2. Методична рада відзначає: 

   - №155 «с» від 21.09.20 р. в період з 05 жовтня по 19 листопада виконано  

у не повному обсязі; 

 - відвідування занять складає 72%; 



   - низькі показники успішності залишкових  знань слід відмітити з 

дисциплін: інформаційні системи в управлінні, державне регулювання економіки, 

економіко-екологічні засади сталого туризму. 

         3. Узагальнені результати перевірки залишкових знань розглянути на 

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

підвищення якості залишкових   базових знань  по дисциплінах. 

           4. Зобов’язати завідувачів кафедр, по дисциплінах де успішність менше 85% 

(п.4.4 Положення про систему контролю знань студентів), до 15.02.21 р.  подати 

до відділу забезпечення   якості освітньої      діяльності (к.211) рішення науково-

методичних семінарів стосовно прийнятих заходів по усуненню  науково-

методичних семінарів стосовно прийнятих заходів по усуненню недоліків в 

організації навчального процесу. 

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

Хохлова В.М. 

 

 

    Голова методичної ради           В.М. Хохлов 

 

 

   Секретар методичної ради                                            Т.С. Галайко 


