
 

 

ПРОТОКОЛ №10 

засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 30.06.22р. 

 

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

ГУБАНОВА О.Р., ГЕРАСИМОВ О.І., ГЛУШКОВ О.В., КУЗНІЧЕНКО С.Д.,     

КРАЧКОВСЬКА М.А., КАЗАКОВА Н.Ф., КАШЕВИЧ Д.В., ЛОБОДА 

Н.С.,МАРУНИЧ О.І., МЕЩЕРЯКОВ В.І., ПАВЛЕНКО О.П., ПІСАРУК 

Т.М.,ПРОКОФ’Є О.М., ПЕРЕЛИГІН Б.В., ПОЛЬОВИЙ А.М., ОВЧАРУК 

В.А.,САФРАНОВ Т.А., САПКО О.Ю., ЧУГАЙ А.В., ХАРАСАНДЖІАНЦ О.Г., 

ХОХЛОВ В.М., ШОТОВА-НІКОЛЕНКО Г.В., ШАКІРЗАНОВА Ж.Р.,ШЕКК П.В. 

 

 

Порядок денний: 

 
1. Звіт про  роботу  навчально-методичного відділу у 2021-22 н.р. 

Доп. Пісарук Т.М. 

2. Про виконання планів підготовки навчальних посібників, підручників та конспектів лекцій 

у поточному навчальному році та затвердження планів підготовки на наступний навчальний 

                рік. 

Доп. Марунич О.І. 

 Голови груп заб. спец. 

3. Про навчання здобувачів вищої освіти на курсах Coursera. 

Доп. Хохлов В.М. 

4. Затвердження планів підготовки та графіка навчального процесу на підготовчому  

відділенні та Інститут післядипломної освіти  на 2022-2023 н.р. 

Доп. Бойчеко Л.А. 

         Монюшко М.М. 

                                                                                                                                         Кірнасовська Н.М.  

         

 

1. Звіт про  роботу  навчально-методичного відділу у 2021-22 н.р. 

 

             Ухвалили: 
              1. Звіт начальника навчально-методичного відділу ухвалити. 

              2. Вважати план роботи НМВ виконаним у повному обсязі. 

              3. Навчально-методичному відділу: 

                        - разом з деканом природоохоронного факультету провести перевірку відповідності діючим в   

університеті положенням кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів, виконаних у 2021-22 навчальному 

році на кафедрах факультету; 

                        - начальнику навчально-методичного відділу постійно здійснювати контроль за виконанням 

прийнятих рішень. 

                           4. Контроль покладається на проректора з НМР. 

 

                     2. Про виконання планів підготовки навчальних посібників, підручників та конспектів   

лекцій у поточному навчальному році та затвердження планів підготовки на наступний навчальний  

рік. 

 

            Ухвалили: 

1. Надати дозвіл на використання в освітньому процесі конспектам лекцій. 

2. Затвердити план підготовки конспектів лекцій у 2022/23 н.р. 

3. Рекомендувати вченій раді затвердити для використання в освітньому процесі з наданням  

відповідного грифу навчальним посібникам. 

4. Затвердити план підготовки навчальних посібників. 

 

             3. Про навчання здобувачів вищої освіти на курсах Coursera. 

 

           Ухвалили: 

           1. Інформацію прийняти до відома. 

 

                            4. Затвердження планів підготовки та графіка навчального процесу на підготовчому 

відділенні та Інститут  післядипломної освіти  на 2022-2023 н.р. 

 

         Ухвалили: 

       «Затвердження графіків навчального процесу та робочих навчальних планів на 2022-2023 н.р. для  

    підготовчого відділення». 



      1. Затвердити графіки навчального процесу на підготовчому відділенні у 2022-2023 н.р. для  громадян 

   України та для іноземних громадян. 

                  2. Затвердити робочі навчальні плани підготовчого відділення на 2022-2023 н.р. громадян України та   

іноземних громадян за напрямами підготовки (інженерно-технічний, охорони здоров’я, біологічний, 

економічний, інформаційні технології, мовної підготовки). 

                  3. Контроль за введенням в дію затверджених робочих навчальних планів та графіків навчального 

процесу покласти на завідувача підготовчого відділення Кирнасівську Н.В. 

 

«Затвердження навчальних програм Інституту післядипломної освіти на 2022-2023 н.р.» 

 1.Затвердити навчальні програми Інституту післядипломної освіти на 2022-2023 н.р. 

                 2. Контроль за введенням в дію затверджених навчальних програм підготовки покласти на проректора з 

навчальної роботи Сербова М.Г. 

 

 

 
Голова методичної ради                                         Хохлов В.М. 

 

Секретар методичної ради                                     Галайко Т.С. 
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