
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Навчально-наукового інституту економіки, 

управління, права та інформаційних технологій 

___________ Галич О. А. 

«19» червня 2020 р. 

 

ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА»  

ЗА 2019-2020 Н.Р. 

 
Протягом 2019-2020 н.р. у роботі методичної ради Навчально-наукового інституту 

економіки, управління, права та інформаційних технологій за спеціальністю «Економіка» 

брали участь наступні викладачі: 

Дивнич Ольга – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин, голова ради; 

Загребельна Ірина – к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин, заступник декана, заступник голови ради; 

Березіна Людмила – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин; 

Самойлик Юлія – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, член ради; 

Миколенко Інна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, член ради;  

Волкова Неля – к.е.н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, секретар ради. 

Протягом 2019-2020 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 деканом факультету економіки та менеджменту плану роботи 

методичної ради на 2019-2020 н.р. Порядок денний доповнювався питаннями з обговорення 

на предмет рекомендації до друку навчально-методичних видань, підготовлених 

співробітниками академії для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка. 

На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: 

– Про розгляд складу та плану роботи науково-методичної ради спеціальності 

«Економіка» на 2019-2020 н.р. 

– Про розгляд робочих програм навчальних дисциплін, що викладаються 

здобувачам вищої освіти спеціальності 051 Економіка. 

– Про розгляд комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, що викладаються здобувачам вищої освіти спеціальності 051 Економіка. 

– 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 2019 року набору. 

– Про розгляд матеріалів для проведення атестації для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка 

ступеня бакалавр, ступеня магістр 2019 року набору. 

– 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 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 2019 року набору. 



– Про перевірку готовності комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, що викладаються здобувачам вищої освіти спеціальності 

051 Економіка. 

– Про аналіз освітньо-професійної програми Економіка підприємства першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

ступеня вищої освіти бакалавр. 

– Про аналіз кількісних та якісних показників успішності здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка та напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства у 

розрізі дисциплін та викладачів за результатами другої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. 

– Про розгляд програми вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності за 

ступенем Доктор філософії за освітньо-науковою програмою Економіка спеціальності 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки на 2020 рік. 

– Про підсумки проходження виробничих практик здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки 6.030504 Економіка підприємства та спеціальності 051 Економіка у ІІ семестрі 

2018-2019 н.р. 

– Про науково-методичний супровід керівництва науково-дослідною роботою 

здобувачів вищої освіти у гуртку кафедри економіки та міжнародних економічних відносин. 

– Про перевірку навчально-методичної документації для виконання курсових робіт з 

навчальних дисциплін, що викладається для здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка. 

– Про стан методичного забезпечення практичних занять здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка. 

– Про перевірку стану взаємовідвідування навчальних занять, що викладаються 

викладачами кафедри економіки та міжнародних економічних відносин у І семестрі  

2019-2020 н.р. 

– Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр напряму 

підготовки 6.030504 Економіка підприємства (заочної форми навчання). 

– Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр освітньо-

професійної програми Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка заочної форми 

навчання. 

– Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка. 

– Про кількісні та якісні показники успішності здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка у розрізі дисциплін І семестру 2019-2020 н.р. 

– Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти денної форми навчання ступеня 

Магістр спеціальності 051 Економіка. 

– Про розгляд програми фахового випробування та збірника тестових завдань 

фахового випробування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 

– Про підсумки проходження виробничих практик здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка у І семестрі 2019-2020 н.р. 

– Про підготовку і проведення вузівських олімпіад для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка. 

– Про стан методичного забезпечення щодо підготовки контрольних робіт ЗВО 

заочної форми навчання спеціальності 051 Економіка. 

– Про розгляд змін до освітньо-професійних програм за першим та другим рівнем 

вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 2020 року набору. 

– Про зміст навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 

051 Економіка (2020 року набору) та робочих навчальних планів, їх відповідності 

встановленим вимогам. 

– Про стан методичного та організаційного забезпечення проведення практик 

здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної форми навчання на 2019-

2020 н.р., співпраця з базами практик. 



– Про розгляд завдань для проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка. 

– Про перевірку стану організації та проведення самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка. 

– Про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 

та здобувачами вищої освіти.  

– Про організацію та забезпечення дистанційного навчання під час карантину 

викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин. 

– Про підсумки роботи науково-методичної ради спеціальності «Економіка» у 2019-

2020 н.р. 

– Про підсумки конкурсів наукових робіт здобувачів вищої освіти під керівництвом 

викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин у 2019-2020 н.р. 

– Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка денної форми навчання 

ступеня освіти бакалавр. 

Членами науково-методичної ради проведена робота по підготовці папки 

спеціальності «Економіка», а також супровідних матеріалів. За участю членів методичної 

ради внесено зміни до Освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти Бакалавр за спеціальністю 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 2020 року набору у зв’язку з 

побажаннями стейкхолдерів, а також відповідно до Положення про освітню (освітньо-

професійну, освітньо-наукову) програму в Полтавській державній аграрній академії (нова 

редакція). Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 382 від 4 березня 

2020 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» розроблено Освітньо-професійну програму 

«Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти 

Магістр за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Головою науково-методичної ради у вересні-жовтні проведено перевірку комплексів 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються студентам 

спеціальності 051 Економіка.  

НМР спеціальності «Економіка» згідно Положення про проведення практики 

студентів ПДАА підготовлено і схвалено наскрізні програми практики для здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою Економіки підприємства спеціальності 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки ступеня вищої освіти бакалавр 

і магістр 2019 року набору. 

Розглянуті підсумки проходження виробничих практик здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка. 

Підготовлено інформаційний пакет спеціальності 051 Економіка 2019 року набору. 

Відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ПДАА розроблено 

Програми атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка 

підприємства» першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка; Програма кваліфікаційного іспиту за спеціальністю першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, програма атестаційного 

екзамену другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка; 

оновлено збірники тестів та комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестації 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства 

першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Методична рада здійснювала контроль за розробкою та оновленням комплексних 

кваліфікаційних завдань для проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр і магістр. 



НМР спеціальності «Економіка» приділялася увага питанням підготовки та захисту 

магістерських дипломних робіт здобувачів вищої освіти, зокрема затвердження планів робіт, 

підготовки пакету супровідної документації. На чолі голови науково-методичної ради 

спеціальності проведено 20 % оновлення тематики дипломних робіт та внесено зміни до 

оформлення супровідних документів. Розроблені Методичні рекомендації до виконання 

магістерської дипломної роботи здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Економіка підприємства другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 2019 року 

набору. 

Проводиться аналіз кількісних та якісних показників успішності здобувачів вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка. 

НМР спеціальності «Економіка» підготовлено інформацію про окремі освітні 

компоненти (навчальні дисципліни), що викладаються на кафедрах для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка. 

Протягом 2019-2020 н.р. проводились перевірки методичного забезпечення освітнього 

процесу та викладання дисциплін для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка, 

відповідність змісту викладання навчальним програмам, освітньо-професійним 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 курсового 

проектування. 

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. Також підготовлено програми вступного іспиту 

до аспірантури зі спеціальності за ступенем Доктор філософії за освітньо-науковою 

програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки на 2020 рік. 

НМР спеціальності «Економіка» приділялася увага стану взаємовідвідування занять, 

що викладаються студентам спеціальності 051 Економіка. 

НМР спеціальності «Економіка» обговорено підсумки атестації здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства спеціальності 

051 Економіка денної та заочної форм навчання ступеня освіти бакалавр, магістр. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради  

спеціальності «Економіка»       Ольга ДИВНИЧ 


