
РІШЕННЯ №7 

Науково-методичної ради ХНУМГ ім.О.М.Бекетова 

від 03 травня 2022 р. 

 

Голова: перший проректор, к.е.н., проф. Стадник Г.В. 

Секретар: методист навчально-методичного відділу Євлахова В.В. 

Присутні: 25 особи з 26 членів НМР 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати опитування магістрів денної форми навчання випускового року 

(2021/2022) щодо якості освітніх програм. 
 

2. Про результати опитування здобувачів щодо якості викладання і змісту 

навчальних дисциплін у осінньому семестрі 2021/2022 н. р.. 

 

3. Про освітні програми в редакції 2022 року за спеціальністями 035 Філологія на 

другому освітньому рівні, 071 Облік і оподаткування на другому освітньому 
рівні, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на першому 

освітньому рівні 
 

 

1. СЛУХАЛИ: методиста НМВ Гавриличенко Є. В. 

УХВАЛИЛИ: 1. Гарантам освітніх програм другого(магістерського) рівня вищої 

освіти, завідувачам випускових кафедр прийняти до відома результати 

опитування магістрів денної форми випуску 2022 року щодо якості освітніх 

програм, врахувати їх при удосконаленні змісту освітніх програм та в поточній 

роботі колективу кафедри. Особливу увагу приділити критеріям, які не 

отримали високі оцінки, можливим причинам такої оцінки з боку студентів, 

відповідям на відкриті запитання стосовно якості освітніх програм, а також 

посиленню практичної підготовки здобувачів вищої освіти.  

2. Завідувачам випускових кафедр забезпечити розгляд кафедрою результатів 

опитування магістрів денної форми випуску 2022 року щодо якості освітніх 

програм, пропозицій та ініціатив гарантів ОП по суті питання. 

3. Навчально-методичному відділу: 

- забезпечити розміщення інформації про результати опитування магістрів 

денної форми навчання, випуску 2022 року, щодо якості освітніх програм у 

відповідному розділі на сайті Університету; 

- забезпечити проведення подальших опитувань щодо якості освітніх програм з 

використанням особистих кабінетів здобувачів у КІС Університету. 



- підготувати пропозиції щодо запровадження для здобувачів вищої освіти 

семінарів/тренінгів з проєктної та патентної діяльності. 

4. Директорам навчально-наукових інститутів: 

- детально проаналізувати результати опитування магістрів денної форми 

навчання; 

- забезпечити розгляд Вченою радою інституту результатів опитування 

магістрів денної форми навчання, випуску 2022 року, щодо якості освітніх 

програм, пропозицій та ініціатив гарантів ОП по суті питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: методиста НМВ Гавриличенко Є. В. 

УХВАЛИЛИ: 1. Навчально-методичному відділу: 

- забезпечити розміщення інформації про результати опитування щодо якості 

викладання і змісту навчальних дисциплін в осінньому семестрі 2021/2022 н. 

р. у відповідному розділі на сайті Університету; 

- продовжити роботу щодо подальшого розвитку можливостей КІС 

Університету стосовно автоматизації обробки та аналізу результатів 

опитувань. 

2. Директорам навчально-наукових інститутів: 

- детально проаналізувати результати опитування здобувачів щодо якості 

викладання і змісту навчальних дисциплін в осінньому семестрі 2021/2022 н. 

р.; 

- забезпечити розгляд Вченою радою інституту результатів опитування 

здобувачів щодо якості викладання і змісту навчальних дисциплін в 

осінньому семестрі 2021/2022 н. р., пропозицій кафедр щодо вжитих заходів 

за результатами цих опитувань. Витяг з протоколу засідання Вченої ради 

інституту з інформацію про вжиті заходи надати до НМВ. 

3. Завідувачам кафедр: 

- детально проаналізувати результати опитування здобувачів щодо якості 

викладання і змісту навчальних дисциплін в осінньому семестрі 2021/2022 н. 

р. та розглянути їх на засіданнях кафедр із залученням здобувачів освіти (за 

їхньою згодою). Інформацію про вжиті заходи (за необхідності), довести до 

відома Вчених рад інститутів; 

- забезпечити включення до плану роботи (весняний семестр) кураторів 

академічних груп розгляд питання щодо необхідності студентам приймати 
участь в опитуваннях щодо якості викладання і змісту навчальних дисциплін, 

а також важливості об’єктивних відгуків для покращення якості навчання та 

викладання. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: гарантів ОП Ільєно О.Л., Власова О.Є., Рудаченко О.О. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити освітні програми в редакції 2022 року за спеціальностями 

035 Філологія на другому освітньому рівні, 071 Облік і оподаткування на другому 



освітньому рівні, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на першому 

освітньому рівні 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 


