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Розглянуто та обговорено 

на засіданні Науково-методичної ради 

Придунайської філії  
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Придунайської філії  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Протокол від ___________ 2021 року № ___ 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Основний зміст роботи Дата 

проведення 

Відповідальні  

1. Про завдання та особливості 

організації освітнього процесу в 2021-

2022 н.р. з урахуванням дистанційної  

форми навчання в період небезпечного 

рівня захворюваності COVID -19 

 

23 вересня  

2021 р. 

Заст. директорки  з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

2. Про основні напрями роботи науково-

методичної ради та затвердження 

плану роботи науково-методичної 

ради філії на 2021-2022 н.р. 

 

Секретарка  

методичної ради Куц 

Ж.О.  

3. Про обговорення освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 

«Менеджмент» з метою підготовки 

акредитаційної справи освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

Завідувачка кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С. 

1. Про внесення змін до освітньо-

професійної програми підготовки 

фахових молодших бакалаврів зі 

спеціальності «Правоохоронна 

діяльність» 

 

22 жовтня   

2021 р. 

 

 

В.о. завідувача  

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

 

2. Про аналіз сучасного інформаційного 

забезпечення Освітньої програми 

«Менеджмент» 

 

Секретарка  

методичної ради Куц 

Ж.О.  

3. Про аналіз пропозицій стейкхолдерів, 

що співпрацюють з Придунайською 

філією за ОП «Право» 

 

В.о. завідувача  

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

4. Про методичні засад організації 

бінарних-тренінгових занять з бізнес-

тренінгу та психології 

Голова науково-

методичної ради 

Гуменникова Т. Р., 

в.о. доцента кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Боденчук Л.Б. 

5. Про підготовку, організацію і 

проведення ректорського контролю та 

контролю залишкових знань за 

підсумками літньої заліково-

екзаменаційної сесії за ОП 

«Менеджмент» для ІІ-ІV курсів денної 

форми навчання 

 

Заступниця голови 

науково-методичної 

ради Ліганенко І.В. 

1. Про розробку освітньої програми 

підготовки фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» у зв’язку 

23 листопада  

2021 р.  

В.о. завідувача  

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

 



з підготовкою ліцензійної справи в 

рамках розширення освітньої 

діяльності філії 

 

2 Про аналіз стану проведення 

консультацій, організації 

індивідуальної та самостійної роботи 

студентів, оформлення рекомендації 

щодо її оцінювання 

 

Заст. директора з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

3. Про розробку силабусів з навчальних 

дисциплін кафедри права і кафедри 

економіки та менеджменту за І 

семестр 2021-2022 н.р. 

Завідувачка кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С., в.о. 

завідувача  кафедри 

права Філіпова Н.А. 

4. Про стан забезпечення навчально-

методичною літературою та 

періодичними виданнями навчальних 

дисциплін кафедри економіки та 

менеджменту 

 

Секретарка  

методичної ради, 

бібліотекарка 

Куц Ж.О.  

1. 

 

Проведення тренінгу 

«Взаємовідвідування занять: 

моніторинг діяльності викладачів 

філії» 

 

24 січня  

2022 р. 

Заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

2.  Про аналіз стану підвищення 

кваліфікації викладачів філії за 2021 

рік 

 

Ст. викладачка 

кафедри права 

Кулава М.К. 

3. Про вивчення досвіду роботи 

кандидатів економічних наук 

Мурашко І. С. та  Боденчук Л. Б. 

 

завідувачка кафедри 

економіки та 

менеджменту,  

к.е.н. Мурашко І. С., 

к.е.н., в.о. доцента 

Боденчук Л. Б. 

4.  Про нові вимоги щодо атестації 

здобувачів вищої освіти в Україні 

Голова науково-

методичної ради 

Гуменникова Т. Р. 

5. Про обговорення положення про 

розробку та  реалізацію освітніх 

програм в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

1. Про ректорський контроль якості 

знань студентів 

23 лютого  

2022 р. 

Заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

 

2. Про оновлене Положення про 

вибіркові дисципліни: алгоритми 

Заст. директорки з 

навчально-



впровадження методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

3. Про обговорення якості підготовки 

здобувачів освіти за ОП 

«Менеджмент» за пропозиціями 

стейкхолдерів та керівників 

навчальної практики 

завідувачка кафедри 

економіки та 

менеджменту,  

к.е.н. Мурашко І. С., 

к.е.н., в.о. доцента 

Боденчук Л. Б. 

1. Контроль якості знань здобувачів 

вищої освіти та моніторинг 

відвідування занять у період воєнного 

стану 

24 березня  

 2022 р. 

Білий Л.Г., директор 

Хмельницького 

інституту ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 

Парандій В. О., 

заступник директора 

Хмельницького 

інституту ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

 

2. Обговорення ОПП «Менеджмент» за 

освітнім рівнем «бакалавр» 

Заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

3. Пропозиції та методичні рекомендації 

щодо написання курсових робіт для 

здобувачів вищої освіти освітнього 

рівня «бакалавр» 

Парандій В. О., 

заступник директора 

Хмельницького 

інституту ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП»; 

заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

4. Обмін досвідом організації 

формувального та мотиваційного 

оцінювання здобувачів освіти в 

Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» та у Хмельницькому 

інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Голова науково-

методичної ради 

Гуменникова Т. Р. 

 

1.  Про результати проходження 

акредитації з ОПП «Менеджмент» 

26 травня  

 2022 р. 

завідувачка кафедри 

економіки та 

менеджменту,  

к.е.н. Мурашко І. С. 

 

2. Про план заходів щодо поліпшення 

якості освітніх послуг ОПП 

«Менеджмент» 

 

 Голова науково-

методичної ради 

Гуменникова Т. Р. 

 

3. Силабуси та НМК як умова підготовки 

фахівця 

 Заст. директорки з 

навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В.; к.е.н., 

в.о. доцента 

Боденчук Л. Б. 

 

 



 


