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ПЛАН 

роботи науково-методичної ради  

спеціальності Менеджмент 

на 2020-2021 навчальний рік 
№ 

засідан
ня 

Питання 
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проведення 
ПІБ особи, що 

доповідає 

1 

1. Затвердження плану роботи науково-
методичної ради спеціальності «Менеджмент» 
на 2020-2021 навчальний рік. 

Серпень 
2020 р. 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

2. Затвердження складу Науково-методичної 
ради ПДАА на 2020-2021  навчальний рік 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

3. Аналіз підготовки кафедри менеджменту до 
нового навчального року із врахуванням 
рекомендацій науково-методичної ради з 
планування організаційно-методичної та 
науково-методичної роботи на 2019-2020 н. р. 

Голова НМР  
Сазонова Т.  

4. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо 
якісних характеристик підготовки здобувачів 
вищої освіти, а саме: кількісних і якісних 
показників успішності студентів з навчальних 
дисциплін у розрізі кафедри та викладачів за 
результатами другої екзаменаційної сесії 2019- 
2020 навчального року 

Член НМР  
Воронько-Невіднича Т.  

5. Про затвердження робочих навчальних 
програм дисциплін на 2020-2021 навчальний рік. 

Заступник голови 
НМР Шульженко І.  

6. Про затвердження навчально-методичних 
комплексів дисциплін на 2020-2021 навчальний 
рік. 

Заступник голови 
НМР Шульженко І.  

7. Про затвердження пакетів комплексних 
контрольних робіт з дисциплін на 2020-2021 
навчальний рік. 

Заступник голови 
НМР Шульженко І.  

8. Про затвердження методичних рекомендацій 
для ЗВО спеціальності 073 Менеджмент 

Секретар НМР 
Потапюк І.  

9. Про засоби діагностики якості вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент 
підприємства» першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування; за освітньо-
професійною програмою «Менеджмент 
організацій» другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування; за освітньо-
професійною програмою «Бізнес-
адміністрування» другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

10. Про забезпечення підготовки до підсумкової 
атестації 2020-2021 н. р. для здобувачів вищої 
освіти спеціальності «Менеджмент» 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

11. Про підготовку та затвердження наскрізних 
програм практик на 2020-2021 н. р. 

Заступник голови 
НМР Шульженко  І.  

12. Про затвердження Положення про НМР 
спеціальності Менеджмент 

Голова НМР  
Сазонова Т. 



 

2 

1. Аналіз підготовки кафедри менеджменту до 
нового навчального року із врахуванням 
рекомендацій науково-методичної ради з 
планування організаційно-методичної та 
науково-методичної роботи на 2020–2021 
навчальний рік 

Жовтень 
2020 р. 

Секретар НМР 
Потапюк І.  

2. Моніторинг оприлюднення публічної 
інформації на сайті ПДАА 

Заступник голови 
НМР Шульженко  І.  

3. Моніторинг якості освітнього процесу за 
освітньо-науковою програмою, що підлягає 
акредитації у 2020-2021 навчальному році 

Голова НМР  
Сазонова Т.  

4. Моніторинг інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності в розрізі ОНП Менеджмент, 
що виходить на акредитацію 

Член НМР Маркіна І. 

3 

1. Моніторинг використання електронного 
освітнього середовища Полтавської державної 
аграрної академії при підготовці здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 

Листо-
пад 

2020 р. 

Секретар НМР 
Потапюк І. 

2. Моніторинг рівня наукової та професійної 
активності НПП кафедри менеджменту Член НМР Маркіна І. 

3. Моніторинг процедур та технічних рішень 
дотримання принципів академічної 
доброчесності в ПДАА 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

4 Розгляд пропозицій щодо теми щорічної 
науково-методичної конференції викладачів і 
аспірантів 

Заступник голови 
НМР Шульженко  І. 

4 

1. Моніторинг форм та методів навчання і 
викладання та форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 

Грудень 
2020 р. 

Член НМР Воронько-
Невіднича Т.  

2. Аналіз професійного розвитку викладачів 
кафедри менеджменту 

Секретар НМР 
Потапюк І.  

3. Моніторинг рівня професійної активності груп 
забезпечення освітніх програм спеціальності  
073 Менеджмент 

Член НМР Воронько-
Невіднича Т.  

5 

1. Моніторинг та удосконалення процесу 
залучення здобувачів вищої освіти до 
формування змісту ОПП та проєктів ОПП 

Лютий 
2021 р. 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

2. Аналіз залучення роботодавців до організації 
та реалізації освітнього процесу за 
спеціальністю 073 Менеджмент 

Секретар НМР 
Потапюк І.  

3. Обговорення проєктів ОПП та ОНП за 
спеціальністю менеджмент 

Член НМР Воронько-
Невіднича Т. 

6 

1. Обговорення підсумків науково-методичної 
конференції науково-педагогічних працівників 

Березень 
2021р. 

Член НМР Маркіна І. 

2. Аналіз якості навчально-методичних 
матеріалів, розміщених на платформі Moodle. 
Моніторинг технологій дистанційного навчання, 
що використовуються в освітньому процесі 
ПДАА за спеціальністю 073 Менеджмент 

Секретар НМР 
Потапюк І. 

3. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо 
якісних характеристик підготовки здобувачів 
вищої освіти, а саме кількісних і якісних 
показників успішності студентів з навчальних 
дисциплін по кафедрі менеджменту та в розрізі 
викладачів за результатами першої 
екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року 

Член НМР Воронько-
Невіднича Т. 



 

7 

1. Обговорення змісту навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти (2021 року 
набору) та робочих навчальних планів,  їх 
відповідності встановленим вимогам та змісту 
ОПП 

Квітень 
2021 р. 

Член НМР Воронько-
Невіднича Т. 

2. Моніторинг відповідності практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання компетентностям, необхідним 
для подальшої професійної діяльності. Аналіз 
показників успішності підсумкового контролю 
знань студентів з практики, якості звітної 
документації за 2020 рік 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

3. Обговорення підсумків рейтингової оцінки 
роботи НПП за 2020 календарний рік 

Секретар НМР 
Потапюк І. 

8 

1. Аналіз результатів опитування здобувачів 
вищої освіти щодо якості освітніх програм за 
спеціальності 073 Менеджмент та освітньої 
діяльності за цими програмами. 

Травень 
2021 р. 

Член НМР Маркіна І. 

2. Оптимізація процедури залучення здобувачів 
вищої освіти до розробки і перегляду освітніх 
програм. Аналіз результатів опитування 
здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх 
програм спеціальності 073 Менеджмент та 
освітньої діяльності за цими програмами. 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

3. Моніторинг ефективності інформаційних 
систем управління освітнім процесом в ПДАА за 
спеціальністю 073 Менеджмент 

Секретар НМР 
Потапюк І.  

9 

Про звіт щодо роботи науково-методичної ради 
спеціальності Менеджмент 

Червень 
2021 р. 

Голова НМР  
Сазонова Т. 

Обговорення Положень ПДАА, що стосуються 
освітнього процесу: проблеми та недоліки 

Секретар НМР 
Потапюк І. 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою спеціальності Менеджмент протокол № 1 від 

28 серпня 2020 р. 

 

 

Голова науково-методичної ради 

спеціальності Менеджмент            ____________________________ Тетяна САЗОНОВА  

 

Секретар науково-методичної ради 

спеціальності Менеджмент             ____________________________ Ірина ПОТАПЮК 

 

 


