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ПЛАН 

роботи науково-методичної ради  

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

на 2017-2018 навчальний рік 

 
 

№ 

засідан

ня 

Питання 

Термін 

проведен

ня 

ПІБ особи, що 

доповідає 

1 

1. Затвердження плану роботи науково-

методичної ради спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» на 2017-2018 

навчальний рік. 

Вересень 

2017 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Аналіз підготовки кафедри публічного 

управління та адміністрування до нового 

навчального року із врахуванням рекомендацій 

науково-методичної ради з планування 

організаційно-методичної та науково-методичної 

роботи на 2017-2018 н. р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3. Про затвердження навчальних програм 

дисциплін на 2017-2018 навчальний рік. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

5. Про затвердження робочих навчальних 

програм дисциплін на 2017-2018  навчальний 

рік. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

6. Про затвердження навчально-методичних 

комплексів дисциплін на 2017-2018 навчальний 

рік. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

7. Про затвердження пакетів комплексних 

контрольних робіт з дисциплін на 2017-2018 

навчальний рік. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

2 

1. Про стан методичного забезпечення 

самостійної роботи студентів заочної форми 

навчання зі спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування». 

Жовтень 

2017 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Про оприлюднення публічної інформації на 

сайті ПДАА (сторінка кафедри публічного 

управління та адміністрування). 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо 

якісних характеристик підготовки здобувачів 

вищої освіти, а саме: кількісних і якісних 

показників успішності студентів з навчальних 

дисциплін кафедри публічного управління та 

адміністрування за результатами літньої 

екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального 

року. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

3 

1. Про стан та організацію методичного забез-

печення дистанційного навчання зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування». 
Листо-

пад 

2017 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Про стан методичного забезпечення 

дипломного проектування зі спеціальності  

 «Публічне управління та адміністрування». 

Член НМР 

Писаренко В. П. 
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засідан

ня 
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ня 

ПІБ особи, що 

доповідає 

3. Сприяння організації та проведенню щорічної 

науково-методичної конференції науково-

педагогічних працівників. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

4 

1. Аналіз стану відповідності освітньої 

діяльності з підготовки фахівців спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 

установленим законодавством вимогам. 
Грудень 

2017 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Сучасні тенденції застосування медіа-

інформаційних технологій в навчально-

виховному процесі академії. 

Член НМР 

Писаренко В. П. 

3. Моніторинг кадрового забезпечення 

ліцензійним умовам надання освітніх послуг. 
Член НМР 

Шупта І. М. 

5 

1. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо 

якісних характеристик підготовки здобувачів 

вищої освіти, а саме кількісних і якісних 

показників успішності студентів з навчальних 

дисциплін кафедр за результатами зимової 

екзаменаційної сесії 2017- 2018 навчального 

року. Січень 

2018 р 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Структурно-функціональна характеристика 

навчально-методичних видань кафедри 

публічного управління та адміністрування. 

Член НМР 

Шупта І. М. 

3. Про стан методичного забезпечення 

самостійної роботи студентів денної форми 

навчання зі спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування». 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

6 

1. Моніторинг дотримання викладачами кафедри  

публічного управління та адміністрування вимог 

системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти. 

Лютий 

2018 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Стан методичного та організаційного 

забезпечення проведення практик студентів 

денної форми навчання на 2017-2018 навчальний 

рік, співпраця з базами практик. Аналіз 

показників успішності підсумкового контролю 

знань студентів з практики, якості звітної 

документації за 2017 рік. 

Член НМР 

Шупта І. М. 

3. Про стан забезпечення студентів навчально-

методичною літературою з навчальних 

дисциплін професійної підготовки. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

7 

1. Обговорення змісту навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти (2017 року 

набору) та робочих навчальних планів,  їх 

відповідності встановленим вимогам. Березень 

2018 р. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

2. Моніторинг якості документального 

оформлення та методичного забезпечення 

виконання курсових робіт за 2016-2017 

навчальний рік. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 
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3. Моніторинг якості навчальних занять та 

практичного навчання здобувачів вищої освіти. 

Член НМР 

Шупта І. М. 

8 

1. Обговорення змісту навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти (2018 року 

набору) та робочих навчальних планів, їх 

відповідності встановленим вимогам. 

Квітень 

2018 р. 

Член НМР 

Воронько-

Невіднича Т. В. 

2. Обговорення підсумків рейтингової оцінки 

роботи викладачів кафедри публічного 

управління та адміністрування за 2017 

календарний рік. 

Член НМР 

Писаренко В. П. 

3. Аналіз стану наповнення репозитарію та 

інших складових електронної бібліотеки ПДАА 

в розрізі дисциплін кафедри публічного 

управління та адміністрування. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

9 

1. Про удосконалення засобів діагностики якості 

підготовки фахівців (об’єктивного поточного та 

підсумкового контролю знань студентів). 

Травень 

2018 р. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

2. Про стан методичного забезпечення 

проведення практичних занять з дисциплін зі 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3. Про підсумки проведення комплексних 

контрольних робіт з дисциплін зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування». 

Член НМР 

Шупта І. М. 

10 

1. Звіт про роботу науково-методичної ради за 

2017-2018 навчальний рік та завдання і 

перспективи на наступний 2018-2019 

навчальний рік. 
Червень 

2018 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Моніторинг стану дотримання процедури 

підведення підсумків поточного контролю та 

проведення підсумкового контролю знань. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

3. Про підсумки проведення відкритих лекцій та 

взаємовідвідування занять викладачами. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 
 

 

 

Схвалено науково-методичною радою спеціальності протокол № 1 від 

29 серпня 2017 р. 

 

 

Голова науково-методичної ради 

спеціальності                               ____________________________ Сердюк О. І. 

 

Секретар науково-методичної ради 

спеціальності                               ____________________________ Мирна О. В. 

 

 


