
ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

ЗА 2016-2017 н.р. 

 

Протягом 2016-2017 н.р. у роботі методичної ради факультету 

економіки та менеджменту за спеціальності «Менеджмент» брали участь 

наступні викладачі: 

Сазонова Т. О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, голова 

науково-методичної ради 

Шульженко І. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, 

заступник голови науково-методичної ради 

Маркіна І. А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, член 

науково-методичної ради 

Воронько-Невіднича Т. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту, заступник декана, член науково-методичної ради 

Потапюк І. П. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, секретар науково-

методичної ради 

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 9 засідань 

науково-методичної ради. Про результати засідань та їх порядок денний, а 

також про прийняті рішення свідчать протоколи. 

Питання для обговорення, що складали порядок денний засідань, 

обиралися відповідно до затвердженого плану роботи методичної ради на 

2016-2017 н.р. Порядок денний доповнювався питаннями з обговорення на 

предмет рекомендації до друку навчально-методичних видань, підготовлених 

співробітниками академії для студентів спеціальності «Менеджмент». 

На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: 

- затвердження плану роботи науково-методичної ради 

спеціальності «Менеджмент» на 2016-2017 навчальний рік; 

- стан навчально-методичного забезпечення спеціальності  

073 «Менеджмент» на 2016-2017 навчальний рік; 

- про оприлюднення інформації на сайті ПДАА (сторінка 

факультету) про роботу науково-методичної ради; 

- про затвердження навчальних програм дисциплін на 2016-2017 

навчальний рік; 

- про затвердження робочих навчальних програм дисциплін на 

2016-2017 навчальний рік; 

- про затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін 

на 2016-2017 навчальний рік; 
- про затвердження пакетів комплексних контрольних робіт з 

дисциплін на 2015-2016 навчальний рік; 

- про стан методичного забезпечення проведення практичних 

занять з дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 



- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

- науково-методичний супровід керівництва науково-дослідною 

роботою здобувачів вищої освіти у гуртках. Методичні аспекти організації, 

керівництва та проведення науково-дослідної роботи студентів в рамках 

навчального процесу; 

- про стан та організацію методичного забезпечення дистанційного 

навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 

- про стан методичного забезпечення дипломного проектування зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

- документальне забезпечення відповідно до ліцензійних умов 

лабораторій, навчальних кабінетів, обладнання, устаткування; 

- аналіз стану відповідності освітньої діяльності установленим 

законодавством вимогам за спеціальностями; 

- аналіз дотримання нормативних вимог, щодо якісних 

характеристик підготовки здобувачів вищої освіти, а саме кількісних і 

якісних показників успішності студентів з навчальних дисциплін в розрізі 

викладачів за результатами зимової екзаменаційної сесії  

2016- 2017 навчального року; 

- моніторинг кадрового забезпечення ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг; 
- стан методичного та організаційного забезпечення проведення 

практик студентів денної форми навчання на 2016-2017 навчальний рік, 

співпраця з базами практик; 
- про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 
- про підготовку до науково-методичної конференції науково-

педагогічних працівників; 

- моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу системи 

забезпечення якості освітньої діяльності  та якості вищої освіти; 

- сучасні тенденції застосування медіа-інформаційних технологій в 

навчально-виховному процесі академії; 
- про стан забезпечення студентів навчально-методичною 

літературою; 

- обговорення змісту навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти (2017 року набору) та робочих навчальних планів,  їх 

відповідності встановленим вимогам; 

- моніторинг якості навчальних занять та практичного навчання 

здобувачів вищої освіти; 

- про стан підготовки до розширення ліцензійного набору зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

- обговорення норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 

роботи науково-педагогічних працівників академії; 



- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- про стан методичного забезпечення курсового проектування зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

- про удосконалення засобів діагностики якості підготовки 

фахівців (об’єктивного поточного та підсумкового контролю знань 

студентів). 

Членами науково-методичної ради проводилися перевірка якості 

складових навчально-методичних комплексів дисциплін, викладання яких 

забезпечується кафедрами як факультету економіки та менеджменту так і 

іншими факультетами, а також були розглянуті та схвалені робочі програми 

навчальних дисциплін, навчальні програми, комплексні контрольні роботи 

та навчально-методичні комплекси відповідно до Положень ПДАА. 

Членами науково-методичної ради у серпні-вересні проведена робота 

по підготовці папки спеціальності «Менеджмент», а також ліцензійної 

справи по розширенню освітньої діяльності за СВО «Бакалавр» та «Магістр» 

спеціальності 073 «Менеджмент». За участю членів методичної ради 

підготовлено: 

– Засоби діагностики якості вищої освіти спеціальності  

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування»); 

Засоби діагностики якості вищої освіти другого рівня вищої освіти 

спеціальності073 «Менеджмент»; Засоби діагностики якості вищої освіти 

ОКР «Спеціаліст» спеціальності073 «Менеджмент», Засоби діагностики 

якості вищої освіти першого рівня вищої освіти спеціальності 

073 «Менеджмент»; 

– Збірник програм навчальних дисциплін спеціальності  

073 «Менеджмент» СВО «Бакалавр»; Збірник програм навчальних дисциплін 

спеціальності 073 «Менеджмент» СВО «Магістр»; Збірник програм 

навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» СВО «Магістр 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»)»; 

– Інформаційні пакети з дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» 

для СВО «Бакалавр» та «Магістр». 

Методична рада здійснювала контроль за розробкою та оновленням 

комплексних кваліфікаційних завдань для проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту ЗВО СВО «Бакалавр» (30 варіантів), 

ОКР «Спеціаліст» (30 варіантів) та СВО «Магістр» (37 варіантів).  

Протягом 2016-2017 н.р. проводились перевірки методичного 

забезпечення освітнього процесу та викладання дисциплін спеціальності 

«Менеджмент» на кафедрах академії, відповідність змісту викладання 

навчальним програмам, забезпечення навчальною літературою в бібліотеці 

академії та на кафедрах.  

Проводились перевірки забезпечення методичними матеріалами 

виконання контрольних робіт студентами заочного відділення, методичними 

вказівками щодо самостійної роботи студентів всіх форм навчання, 

методичними вказівками щодо виконання курсових робіт. 



НМР спеціальності «Менеджмент» приділялася увага питанням 

підготовки та захисту дипломних робіт студентів ОКР «Спеціаліст» та  

СВО «Магістр», зокрема затвердження планів робіт, підготовки пакету 

супровідної документації. На чолі голови науково-методичної ради 

спеціальності проведено 20 % оновлення тематики випускних та дипломних 

робіт. 

Голова методичної ради працювала у комісіях при проведенні 

комплексного аналізу роботи кафедри селекції, насінництва і генетики. 

Проведено роботу по підготовці програм фахових вступних 

випробувань, програми для перехресного вступу, програми додаткового 

фахового іспиту при перехресному вступі та збірника тестових завдань для 

абітурієнтів. 

НМР спеціальності «Менеджмент» приділялася увага стану 

взаємовідвідування занять, що викладаються студентам спеціальності 

«Менеджмент». 

Підготовані анотації та презентації з обов’язкових і вибіркових 

дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» та розміщені на сайті ПДАА. 

У березні та травні 2017 р. головою методичної ради проведено 

перевірку стану та удосконалення методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, що викладаються ЗВО денної форми навчання та методичного 

забезпечення для виконання курсових робіт на факультеті «Економіки та 

менеджменту». На основі цього сформована довідка та звіт, заслуханий на 

засіданні науково-методичної ради факультету. 

На засіданнях науково-методичної ради розглядалися навчально-

методичні розробки для дисциплін за спеціальністю «Менеджмент». 

Члени науково-методичної ради активно працювали при підготовці 

проектів таких положень: 

1) Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти ПДАА; 

2) Положення про електронну бібліотеку ПДАА; 

3) Положення про оцінювання ПДАА; 

4) Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, 

наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними 

працівниками. 

Члени науково-методичної ради вносили пропозиції та доповнення при 

визначенні переліку основних видів навчальної, методичної роботи та норм 

часу їх виконання. Протягом навчального року проводився збір та подання 

інформації щодо забезпечення навчального процесу зі спеціальності 

«Менеджмент» для підготовки цілого ряду питань, що розглядались на 

засіданнях науково-методичної ради академії. 

 

Голова науково-методичної ради  

спеціальності «Менеджмент»,  

к.е.н., доцент                                                                                 Сазонова Т. О. 


