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ПЛАН РОБОТИ 
науково-методичної ради  

спеціальності «Економіка»  
на 2020 – 2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Питання 

Термін 

виконання 
ПІБ особи, що доповідає 

1. 

1. Про розгляд складу та плану роботи науково-

методичної ради спеціальності «Економіка» на 

2020-2021 н.р. 

Вересень 

2020 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

2. Про розгляд робочих програм навчальних 

дисциплін, що викладаються здобувачам вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка 

Вересень 

2020 р. 
готують викладачі 

3. Про розгляд комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, що 

викладаються здобувачам вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка 

Вересень 

2020 р. 
готують викладачі 

4. Про розгляд наскрізних програм практики та 

робочих програм практик для здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою 

Економіка підприємства спеціальності 

051 Економіка ступеня бакалавр, ступеня магістр 

2020 року набору 

Вересень 

2020 р. 

доповідає  

Миколенко І.Г. 

5. Про розгляд матеріалів для проведення атестації 

для здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою Економіка 

підприємства спеціальності 051 Економіка 

ступеня бакалавр, ступеня магістр 2020 року 

набору 

Вересень 

2020 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

6. Різне   

2 

1. Про перевірку готовності комплексів навчально-

методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, що викладаються здобувачам вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка 

Жовтень 

2020 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

2. Про аналіз кількісних та якісних показників 

успішності здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка у розрізі дисциплін 

та викладачів за результатами другої 

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

Жовтень 

2020 р. 

доповідає  

Загребельна І.Л. 

3. Про підсумки проходження виробничих практик 

здобувачів вищої спеціальності 051 Економіка у 

ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

Жовтень 

2020 р. 

доповідає  

Миколенко І.Г. 

4. Про розгляд методичних рекомендацій до 

виконання магістерської дипломної роботи 

здобувачами вищої освіти за освітньо-

професійною програмою Економіка 

підприємства другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 

2020 року набору 

Жовтень 

2020 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

5. Різне   

3. 

1. Про науково-методичний супровід керівництва 

науково-дослідною роботою здобувачів вищої 

освіти у гуртку кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

Листопад 

2020 р. 

доповідає  

Самойлик Ю.В. 



№ 

з/п 
Питання 

Термін 

виконання 
ПІБ особи, що доповідає 

2. Про перевірку навчально-методичної 

документації для виконання курсових робіт з 

навчальних дисциплін, що викладається для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка 

Листопад 

2020 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

3. Моніторинг використання електронного 

освітнього середовища ПДАА при підготовці 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка 

Листопад 

2020 р. 

доповідає  

Калініченко О.В. 

4. Різне   

4. 

1. Про перевірку стану взаємовідвідування 

навчальних занять, що викладаються 

викладачами кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин І семестрі 2020-2021 н.р. 

Грудень 
2020 р. 

доповідає Волкова Н.В. 

2. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр напряму підготовки 6.030504 

Економіка підприємства та спеціальності 

051 Економіка (заочної форми навчання) 

Грудень 

2020 р. 

доповідає  
Загребельна І.Л. 

3. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти 
ступеня Магістр освітньо-професійної програми 
Економіка підприємства спеціальності 
051 Економіка заочної форми навчання 

Грудень 

2020 р. 

доповідає  
Загребельна І.Л. 

4. Різне   

5. 

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2020-
2021 н.р. здобувачів вищої освіти спеціальності 
051 Економіка 

Лютий  
2021 р. 

доповідає  
Загребельна І.Л. 

2. Про кількісні та якісні показники успішності 
здобувачів вищої освіти спеціальності 
051 Економіка у розрізі дисциплін І семестру 
2020-2021 н.р. 

Лютий  

2021 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

3. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання ступеня Магістр 
спеціальності 051 Економіка 

Лютий  

2021 р. 

доповідає  

Загребельна І.Л. 

4. Моніторинг процесу залучення здобувачів вищої 
освіти та роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 051 Економіка 

Лютий  

2021 р. 

доповідає  

Самойлик Ю.В. 

5. Про розгляд програми фахового випробування 
та збірника тестових завдань фахового 
випробування для здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка 

Лютий  

2021 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

6. Різне   

6 

1. Про підсумки проходження виробничих практик 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка у І семестрі 2020-2021 н.р. 

Березень 

2021 р. 

доповідає  

Миколенко І.Г. 

2. Про підготовку і проведення вузівських олімпіад 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка 

Березень 

2021 р. 

доповідає  

Самойлик Ю.В. 

3. Про стан методичного забезпечення щодо 

підготовки контрольних робіт ЗВО заочної 

форми навчання спеціальності 051 Економіка 

Березень 

2021 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

4. Різне   



№ 

з/п 
Питання 

Термін 

виконання 
ПІБ особи, що доповідає 

7. 

1. Про розгляд змін до освітньо-професійних 

програм за першим та другим рівнем вищої 

освіти за спеціальністю 051 Економіка 

2021 року набору 

Квітень 

2021 р. 

доповідає Дивнич О.Д. 

Самойлик Ю.В. 

2. Про зміст навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка (2021 року набору) та робочих 

навчальних планів, їх відповідності 

встановленим вимогам та змісту ОПП 

Квітень 

2021 р. 

доповідає  

Загребельна І.Л. 

3. Про стан методичного та організаційного 

забезпечення проведення практик здобувачів 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка 

денної форми навчання на 2020-2021 н.р., 

співпраця з базами практик 

Квітень 

2021 р. 

доповідає  

Миколенко І.Г. 

4. Різне   

8. 

1. Про розгляд завдань для проведення Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту здобувачів 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка 

Травень 

2021 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

2. Підсумки проведення Всеукраїнських олімпіад 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 

Економіка 

Травень 

2021 р. 

доповідає  

Самойлик Ю.В. 

3. Про перевірку стану організації та проведення 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка 

Травень 

2021 р. 
доповідає Волкова Н.В. 

4. Про організацію та забезпечення дистанційного 

навчання викладачів кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

Травень 

2021 р. 

доповідає  

Калініченко О.В. 

5. Різне   

9. 

1. Про підсумки роботи науково-методичної ради 

спеціальності «Економіка» у 2020-2021 н.р. 

Червень 

2021 р. 
доповідає Дивнич О.Д. 

2. Про підсумки конкурсів наукових робіт 

здобувачів вищої освіти під керівництвом 

викладачів кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин у 2020-2021 н.р. 

Червень 

2021 р. 

доповідає  

Калініченко О.В. 

3. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Економіка 

підприємства» спеціальності 051 Економіка 

денної та заочної форми навчання ступеня освіти 

бакалавр 

Червень 

2021 р. 

доповідає  

Загребельна І.Л. 

4. Різне   

 

 

Схвалено науково-методичною радою спеціальності протокол № 1 від  
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