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ПЛАН 

роботи  методичної ради ОДЕКУ 

на  2022-2023 навчальний рік 

Дата 

 
Питання до порядку денного Відповідальний 

 

29.09.22 

Затвердження плану роботи методичної ради  на  

2022-23 н.р. 

Галайко Т.С. 

 Звіти деканів факультетів про роботу 

екзаменаційних комісій по захисту  магістерських 

та бакалаврських робіт у 2021-22н.р. 

Декани ф-тів 

 Про виконання плану підготовки методичних 

вказівок у 2021-22 н.р. та затвердження їх до 

використання у навчальному процесі. 

Пісарук Т.М. 

 Затвердження програм атестаційних іспитів 

бакалаврів за спеціальностями: «207 Водні 

біоресурси та аквакультура», «281 Публичне 

управління та адміністрування», молодших 

бакалаврів за спеціальністю «101 Екологія», «103 

Науки про Землю», «122 Комп’ютерні науки» 

Степаненко С.М. 

Голови груп 

забезпечення 

спеціальностей 

 Про надання рекомендацій до використання у 

освітньому процесі конспектів лекцій 

Маруніч О.І. 

27.10.22 Про результати вхідного контролю знань 

студентів І та ІІІ років навчання  

Кашевич Д.В. 

Розгляд  змін до ОНП 103 «Науки про Землю» 

(третій рівень вищої освіти) та навчального плану 

до неї 

Тучковенко Ю.С. 

Про внесення змін до  Положення про проведення 

практик здобувачів вищої освіти ОДЕКУ  

Філатова Н.О.. 

 

24.11.22 

Про підсумки перевірки кафедр з питань стану 

виконання завдань навчально-методичної роботи 

у 2021-22н.р.  та планування на 2022-23 н.р. 

Пісарук Т.М. 

 

Про результати перевірки відповідності діючим в 

університеті вимогам  кваліфікаційних робіт 

виконаних у 2021-22 н.р. на кафедрах ПОФ 

Пісарук Т.М. 

 Про результати ректорського контролю 

залишкових знань студентів у осінньому семестрі 

2022-23 н.р. 

Кашевич Д.В. 

 Затвердження наскрізних програм практик  Дубіненко Ю.В. 

29.22 

    29.12.22 

Звіт про виконання планів видання підручників та 

навчальних посібників у 2022 р. 

Маруніч О.І. 

Обговорення  графіку навчального процесу та 

змін до навчальних планів для всіх рівнів 

підготовки (денної та заочної форм навчання) на 

2023-24 н.р.  

Бойченко Л.А. 

Декани факультетів 

Гаранти освітніх 

програм 

23.02.23 Результати підвищення кваліфікації науково- Кашевич Д.В. 



педагогічних працівників за 2022 рік. 

23.03.23 Розгляд   навчальних планів на 2023-2024 навч. 

рік (денна та заочна форма) 

Степаненко С.М. 

Бойченко Л.А. 

27.04.23 Про результати ректорського контролю 

залишкових знань студентів у весняному семестрі 

2021-22 н.р. 

Кашевич Д.В. 

Затвердження програми атестаційного іспиту 

магістрів за спеціальністю  «207 Водні біоресурси 

та аквакультура», 

Голова групи 

забезпечення 

спеціальності 

 

25.05.23 

Інформація про стан виконання плану підготовки 

методичних вказівок у 2022-23 н.р. та  

затвердження плану підготовки  на наступний 

навчальний рік 

Пісарук Т.М. 

Голови груп 

забезпечення 

спеціальностей 

Про стан організації навчальних, виробничої та 

асистентської практик на кафедрах ННГМІ 

Овчарук В.А. 

 

29.06.23 

Про виконання планів підготовки навчальних 
посібників, підручників та конспектів лекцій  у 
поточному навчальному році та затвердження 
планів підготовки  на наступний навчальний рік 

Маруніч  О.І. 

Голови груп 

забезпечення 

спеціальностей 

Затвердження планів підготовки та графіка 

навчального процесу на підготовчому відділенні 

та навчальних програм ІПО на 2023-2024н. р. 

Катинська І.В.. 

Кірнасовська Н.М. 

Бойченко Л.А. 

 

Секретар методичної ради                        Галайко Т.С. 


