
 

ПРОТОКОЛ №3 

Засідання методичної ради ОДЕКУ 

від 30.11.22р. 

 

ПРИСУТН:      БУБНОВ І.В., БЕРЛІНСЬКИЙ М.А., БУРГАЗ М.І., БУНЯКОВА Ю.Я., БУЧИНСЬКА І.В., 

ВЛАДИМИРОВА О.Г., ГРУШЕВСЬКИЙ О.М., ГУБАНОВА О.Р., ГЕРАСИМОВ О.І., 

ГЛУШКОВ О.В., ГОПЦІЙ М.В, ГРИБ О.М., ГОЛОВІНА О.І., ДАНІЛОВА Н.В., 

ЖИГАЙЛО О.Л., КАЗАКОВА Н.Ф., ІЛЬЇНА А.О., ІЛЬЇНА В.Г., КАТИНСЬКА І.В., 

КИРНАСІВСЬКА Н.В., КОЛІСНИК А.В., КАШЕВИЧ Д.В., КОЛОНТАЙ С.М., 

КУРЯТНІКОВ В.В., КРАЧКОВСЬКА М.А., ЛОБОДА Н.С., МАРУНИЧ О.І., ПАВЛЕНКО 

О.П., ПІСАРУК Т.М., ПРОКОФ’Є О.М., ПОЛЬОВИЙ А.М., ОВЧАРУК В.А., 

САФРАНОВ Т.А., СОФРОНКОВ О.Н., САПКО О.Ю., СТЕПАНЕНКО С.М., СПІВАК 

А.Я., СМІРНОВА К.В., ТУЧКОВЕНКО Ю.С., ЧУГАЙ А.В., ХАРАСАНДЖІАНЦ О.Г., 

ШЕКК П.В.,  ШОТОВА-НІКОЛЕНКО Г.В. 

Порядок денний: 

             1. Про підсумки перевірки кафедр з питань стану виконання завдань навчально -

методичної роботи у 2021-22 н.р. та планування на 2022-23т н.р. 
Доп. Т.М. Пісарук  

Ухвалили: 
1. Інформацію начальника НМВ прийняти до твідому. 

               2. Завідувачам кафедр розглянути на своїх засіданнях результати перевірки навчально-методичної 
документації кафедр за 2021-22 н.р. та підготовки идо 2022-23 н.р. 
               3. Протягом  весняного семестру доопрацювати, або розробити відсутні силлабуси по дисциплінах 
для всіх форм навчання. 
               4. Кафедрі математики та квантової механіки тдо початку наступного семестру надати методичні 
вказівки з плану 2021-22 н.р. та доопрацювати конспекти лекцій. 
               5. Контроль за виконання цього рішення покласти на проректора з НР Сербова М.Г. 
 

          2. Про результати перевірки відповідності діючим в університеті вимогам кваліфікаційних 
робіт виконаних у 2021-22 н.р. на кафедрах ПОФ. 

         Доп. Т.М.Пісарук 
         Ухвалили: 
         1. Інформацію начальника НМВ прийняти до відома. 
         2. У разі захисту кваліфікаційних робіт за допомогою засобів електронного зв‘язку та неможивості 

роздрукування тексту робіт, зберігати їх у електронному вигляді в репозитарії ОДЕКУ.  
         3.Навчально-метоличному відділу првести перевірку кваліфікаційних робіт, виконаних на 

кафедрах факультету комп’ютерних наук,управління та адміністтрування у 2022-23 н.році. 
 

        3. Про результати ректорського контролю залишкових знань студентів у осінньому семестрі 

2022-23 н.р. 
         Доп. Д.В.Кашевич 
      Ухвалили: 
      1. Інформацію відділу забезпечення якості освітньої діяльності про результати залишкових знань 

прийняти до відома.  
      2. Методична рада відзначає: 
      - накази № 167 від 28.10.22 р. щодо проведення ректорського контролю виконано у повному обсязі; 
      - середнє відвідування занять складає 85%; 
      - низькі показники успішності залишкових знань слід відмітити з дисципліни: хімія з основами 

біогеохімії, вища математика. 
      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 15.03.22р. подати до відділу забезпечення якості освітньої 
діяльності (к.211) рішення науково-методичних семінарів стосовно прийнятих заходів по усуненню 
недоліків  в організації навчального процесу. 

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з Сербова М.Г. 
 

      4. Затвердження програм наскрізних практик. 
         Доп. Т.М.Пісарук 
      Ухвалили: 
      1. Затвердити надані наскрізні програми практик та ввести їх в дію з 1.12.2022 р.  
      2. Кафедрам університету неухильно дотримуватися вимог затверджених  програм при організації  

практичної підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними освітніми програми. 
      3. Зав. виробничою практикою  навчального відділу взяти на постійний контроль реалізацію програм 

наскрізних практик на кафедрах університету. 
     4. Гарантам освітніх програм розмістити програми на офіційному сайті ОДЕКУ.  
 

      5. Рекомендації до використання у освітньому процесі конспектів лекцій: 
      - Глушков О.В., Свинаренко А.А., Ігнатенко Г.В., «Квантова оптика та лазерна фізика. Р.2»; 
      - Глушков О.В «Атомна оптика та спектроскопія.Р.5; 
      - Глушков А.В. «Педагогіка». 

 
     Ухвалили: 
     Рекомендувати до використання у освітньому процесі як конспекти лекцій. 
 

 

 
Голова методичної ради       Степанеко С.М. 
 
Секретар методичної ради       Галайко Т.С. 
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