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Голова методичної комісії: к.е.н., доцент  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: к.е.н., доцент  Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні:  

АГЄЄВА І. В., к.е.н., доцент, заступник декана факультету економіки 

та бізнесу 

АРЕСТЕНКО Т. В., к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг» 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри «Облік і 

оподаткування» 

ГРИЦАЄНКО Г.І., к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., к.е.н. з держ. управління, доцент кафедри 

«Публічного управління, адміністрування та права» 

ЗАХАРОВА Н.Ю., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська 

справа і страхування» 

КАРМАН С. В., к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу 
КОСТЯКОВА А.А.,к.е.н.,доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

ЛЕВЧЕНКО О. П., к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

ЛЕГЕЗА Д. Г., д.е.н., доцент, завідувач кафедри «Маркетинг» 

НЕСТЕРЕНКО С.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Менеджмент» 

ОРТІНА Г.В., доктор наук з держ. управління, доцент, в.о. завідувача 

кафедри «Публічного управління, адміністрування та права» 

ПОЧЕРНІНА Н. В., к.е.н., доцент кафедри «Економіка»  

РАДЧЕНКО Н.Г., к.е.н., доцент, заступник декана факультету 

економіки та бізнесу 

СУРЖЕНКО Н. В., к.е.н, доцент кафедри «Менеджмент» 

ЯЦУХ О. О., к.е.н., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа і 

страхування» 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін з 

підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

2. Про завдання відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ 



3. Про перелік та порядок надання академічних тестів у репозитарій 

ТДАТУ 

4. Затвердження методичних розробок. 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. Про стан навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти 

З метою проходження акредитації та ліцензування економічних 

спеціальностей на факультеті економіки та бізнесу протягом 2018-2019 

навч.року доцільно мобілізувати підготовку до перевірки якості методичного 

забезпечення навчальних дисциплін щодо змісту НМКД. Звернено увагу на те, 

що навчально-методичні комплекси дисциплін повинні містити наступні 

складові:  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять. 

5. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні вказівки 

(рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою). 

6. Засоби діагностики з навчальної дисципліни (ККР, Тестовий комплекс,  

ПМК І та ПМК ІІ, екзаменаційні білети). 

7. Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо). 

8. Відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною 

літературою 

До кінця листопада готуються справи та відправляються до м.Києва, 

січень-лютий 2019р.. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома. 

    2. НМКД привести до вимог оформлення. 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. Про завдання відділу моніторингу якості 

освітньої діяльності ТДАТУ 

 З початку 2018 року в ТДАТУ створено відділ моніторингу якості 

освітньої діяльності ТДАТУ. Прийнято «Положення про відділ моніторингу 

якості освітньої діяльності у ТДАТУ», очолює даний відділ – д.е.н., професор 

Синяєва Л.В. протягом вересня-жовтня 2018р. відбулось анонімне 

анкетування серед студентів щодо корупційних дій в навчальному закладі, 



наступний етап – анкетування щодо якості викладання з послідуючим 

аналізом даних й за результатами анкетування перевірка відповідних 

викладачів. Контроль з боку кафедри щодо якості викладання повинен 

здійснюватися через взаємовідвідування викладачами один одного, 

звітуванням щодо здійснення цього заходу у журналі реєстрації на кафедрі; 

наявність відповідних НМКД.  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Костякову А.А Про перелік та порядок надання академічних 

тестів у репозитарій ТДАТУ. 

Консультації з приводу процесу реєстрації академічних тестів у репозитарій 

ТДАТУ можна отримати у директора НБ Білоцької. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

4. СЛУХАЛИ: Захарову Н.Ю. Про затвердження методичних розробок та 

навчально-методичних посібників. 

Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

 

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердже

ння на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра “Маркетинг 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни «Маркетингове 

планування» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 75 «Маркетинг». – 2 

у.д.а. 

д.ф.н., 

професор 

Олексенко Р.І. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Яворська Т.І. 

25.10.2018 

Протокол 

№ 3 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Маркетингове 

планування» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 75 «Маркетинг». – 2,1 

д.ф.н., 

професор 

Олексенко Р.І. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

25.10.2018 

Протокол 

№ 3 



у.д.а. торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Яворська Т.І. 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Філософія 

ринкових відносин» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 75 «Маркетинг». – 2,5 

у.д.а. 

д.ф.н., 

професор 

Олексенко Р.І. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Підприємни

цтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

Яворська Т.І. 

25.10.2018 

Протокол 

№ 3 

 

 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                                   А.А. Костякова 

 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                                Н.Ю. Захарова 


