
 

ПРОТОКОЛ №1 

Засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 30.09.22р. 

 

ПРИСУТН:      БУБНОВ І.В., БЕРЛІНСЬКИЙ М.А., БУРГАЗ М.І., БУЧИНСЬКА І.В., ВЛАДИМИРОВА 

О.Г., ГУБАНОВА О.Р., ГЕРАСИМОВ О.І., ГЛУШКОВ О.В., КАЗАКОВА Н.Ф., 

КАТИНСЬКА І.В., КИРНАСІВСЬКА Н.В., КАШЕВИЧ Д.В., ЛОБОДА Н.С., МАРУНИЧ 

О.І., ПАВЛЕНКО О.П., ПІСАРУК Т.М., ПРОКОФ’Є О.М., ПЕРЕЛИГІН Б.В., 

ПОЛЬОВИЙ А.М., ОВЧАРУК В.А., САФРАНОВ Т.А., СОФРОНКОВ О.Н., САПКО 

О.Ю., СТЕПАНЕНКО С.М., ЧУГАЙ А.В., ХАРАСАНДЖІАНЦ О.Г.,  ШОТОВА-

НІКОЛЕНКО Г.В., ШАКІРЗАНОВА Ж.Р. 

Порядок денний: 

              1. Затвердження плану роботи методичної ради на 2022-23 н.р. 

                                                                                                         Доп. Т.С. Галайко 

   Ухвалили: 

   Затвердити план роботи методичної ради на 2022-23 н.р. 
 

               2.  Звіти деканів факультетів про робота екзаменаційних комісій по захисту 

магістерськихта бакалаврских робіт у 2021-22 н.р  
          Доп. Декани ф-тів                                                                        

 Ухвалили: 

             1. Директору ННГІ, деканам факультетів при аналізі роботи екзаменаційних комісій по захисту 

кваліфікаційних робіт звернути увагу на: 

             - своєчасніть розміщення виконаних робіт у репозитарії університетру; 

             - динаміку охоплення кваліфікаційних робіт перевіркою на плагіат за допомогою сертифікованих 

програм; 

             - контроль захисту кваліфікацйних робіт у он-лайн режимі. 

             2. Завідувачам випускних кафедр: 

              - здійснити до 1.11.2022 р. необхідні організаційні заходи щодо недопущення у майбутньому 

недоліків,на які вказано у звітах голів ЕК; 

             - проаналізувати наявні методичні вказівки по виконанню та оформленню кваліфікаційних робіт 

на предмет відображення в них специфіки контролю виконання окремих етапів кваліфікаційних робіт в 

умовах он-лайн навчання. 

           3. Головам груп забезпечення спеціальностей до 1.12.2022р., проаналізувати звіти голів 

екзаменаційних комісій аналізу динамікипоновлення тематики кваліфікаційних робіт, їх актуальності та 

відповідності вимогам навчальних планів та стандартів; 

          4. пропозиціїищодо удосконалення методики захисту кваліфікаційних робіт в он-лайн режимі. 

 

       3. Про виконання плану підготовки методичних вказівок у 2021-23 н.р. та затвердження їх до 

використання у навчальному процесі. 

         Доп. Т.М. Пісарук 

         Ухвалили: 

         1.Рекомендувати всі розроблені методичні вказівки до використання у навчальному процесі в 

електронному вигляді. 

         2. Відзначити, що плани підготовки методичних вказівок з року в рік виконуються з порушенням 

строку представленная до впровадження розробок. 

         3. Завідувачам кафедр: 

          - математики та квантової механіки забезпечити до 10.10.22 р. виконання у повному обсязі плану 

методичних вказівок та занесення розробленої навчально-методичної літератури до репозитарію 

університету; 

         - АСМНС, інформаційних технологій- до 10.10.22 занести розроблені методичні вказівки до 

репозитарію університету. 

        4.Навчально-методичному відділу під час перевірки кафедр у жовтні 2022 року перевіряти 

наявність розробленої навчально-методичної літератури в репозитарії університету. 



         5. Завідувачам кафедр, при підготовці кафедрою методичних вказівок до лабораторних робіт,  

доповнити розділ щодо їх виконання у дистанційному режимі. 

                6. Контроль за виконанням покласти на проректора з  НР Сербова М.Г. 

 
                     4. Затвердження програм атестаційних іспитів бакалаврів за спеціальностями: «207  

Водні біоресурси та аквакультура», «281 Публічне управління та адміністрування», молодших 

бакалаврів за спеціальністю «101 Екологія», «103 Науки про Землю», «122 Комп’ютерні науки». 

         Доп. Голови груп забезп. 

                                                                                                             спец. 

       Ухвалили: 

 1. Затвердити програми атестаційних екзаменів бакалаврів спеціальностей: 

- 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 

- 281 «Публічне управління та адміністрування», та програм атестаційних екзаменів 

молодших бакалаврів зі спеціальностей: 

- 101 «Екологія», 

- 103 «Науки про Землю», 

- 122 «Комп’ютерні науки». 

2. Деканам факультетів та завідувачам відповідальних кафедр забезпечити у повному обсязі  

виконання програм атестаційних екзаменів. 

3. Контроль за виконанням рішення методичної ради покласти на проректора з навчальної  

роботи Сербова М.Г. 

 

      5. Про надання рекомендацій до використання у освітньому процесі конспектів лекцій. 

                                                                                                                    Доп. О.І. Маруніч 

   Ухвалили: 

      1. Рекомендувати до використання ум навчальному процесі як конспекти лекцій. 

 

 

 

Голова методичної ради      Степанеко С.М. 

 

Секретар методичної ради     Галайко Т.С. 
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