


ПЛАН 

роботи науково-методичної ради  

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

засідан

ня 

Питання 
Термін 

проведення 

ПІБ особи, що 

доповідає 

1 

1.Затведження складу науково-методичної ради 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» на 2021-2022 н. р. 

Серпень 

2021 р. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

2. Затвердження плану роботи науково-

методичної ради спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» на 2021-2022 н. р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3. Про Положення про науково-методичну раду 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

4. Про затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін на 2021-2022 н. р. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

5. Про затвердження комплексів навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін 

на 2021-2022 н. р. 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

2 

1. Оптимізація роботи щодо популяризації 

академічної доброчесності та етики серед 

науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування 

Вересень 

2021 р. 

Член НМР 

Щетініна Т. О. 

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 другої 

екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року 

Член НМР  

Дячков Д. В. 

3. Про оприлюднення публічної інформації на 

сайті ПДАА (сторінка спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування, 

сторінка кафедри публічного управління та 

адміністрування) 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3 

1. Аналіз підготовки кафедри до нового 

навчального року із врахуванням рекомендацій 

науково-методичної ради ПДАУ з планування 

організаційно-методичної та науково-методичної  

роботи на 2021-2022 р. 

Жовтень 

2021 р. 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

2. Про професійний розвиток науково-

педагогічних працівників відповідно до 

державної політики в галузі освіти 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3. Моніторинг якості освітнього процесу за 

освітньо-науковою програмою Публічне 

управління та адміністрування третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 



№ 

засідан

ня 

Питання 
Термін 

проведення 

ПІБ особи, що 

доповідає 

4 

1. Моніторинг використання дистанційних 

технологій навчання в освітньому процесі на 

кафедрі публічного управління та 

адміністрування 

Листопад 

2021 р. 

Член НМР 

Дорофєєв О. В. 

2. Моніторинг стану академічної мобільності 

викладачів та здобувачів вищої освіти та їх участі 

в міжнародних освітніх та наукових проектах 

Секретар НМР 

Мирна О. В. 

3. Підготовка самоаналізу освітньої діяльності за 

освітньо-науковою програмою Публічне 

управління та адміністрування третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

спеціальності Публічне управління та 

адміністрування 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

5 

1. Аналіз показників успішності семестрового 

контролю знань студентів з практики за 2020-

2021 н. р. 

Грудень 

2021 р. 

Член НМР  

Дячков Д. В. 

2. Моніторинг рівня наукової та професійної 

активності НПП кафедри публічного управління 

та адміністрування 

Член НМР 

Лозинська Т. М. 

3. Результати анкетування здобувачів вищої 

освіти стосовно якості надання освітніх послуг 

кафедрою в 2021 року 

Член НМР 

Шупта І. М. 

6 

1. Позитивні практики залучення здобувачів 

вищої освіти та роботодавців до періодичного 

перегляду освітніх програм спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування 
Лютий  

2022 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

2. Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) 

Член НМР 

Шупта І. М. 

3. Стан організаційної роботи на кафедрі з 

підтримки здобувачів у сприянні 

працевлаштуванню та кар’єрному зростанню 

Член НМР 

Дорофєєв О. В. 

7 

1 Аналіз якості начально-методичних матеріалів, 

розміщених на платформі Moodl. Моніторинг 

технологій дистанційного навчання, що 

використовуються в освітньому процесі на кафедрі 

Березень 

2022 р. 

Голова НМР 

Сердюк О. І.,  

член НМР 

Дорофєєв О. В. 

2. Аналіз-залучення професіоналів-практиків, 

експертів-галузі, представників роботодавців та 

міжнародних фахівців до освітнього процесу 

Голова НМР 

Сердюк О. І. 

3. Аналіз дотримання нормативних вимог, щодо 

якісних характеристик підготовки здобувачів 

вищої освіти, а саме кількісних і якісних 

показників успішності студентів з навчальних 

дисциплін кафедри в розрізі викладачів за 

результатами першої екзаменаційної сесії 2021-

2022 року 

Член НМР  

Дячков Д. В. 

4. Моніторинг відповідності змісту практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання компетентностям, необхідним для 

подальшої професійної діяльності 

Голова НМР 

Сердюк О. І.,  

член НМР 

Дорофєєв О. В. 

 



 


