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Додаток 2 

до рішення Вченої ради 

від 14.09.2017 р. №217/9-3 
 

ПЛАН 
роботи науково-методичної ради  

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

на 2017 - 2018 навчальний рік 

№ 

п 

 

Питання до розгляду 

 

Відповідальні 

Примі

тка 

про 

викон

ання 

Вересень   

1 Про роботу науково-методичної ради у 2016-2017 н.р. та 

затвердження плану роботи на новий 2017-2018 навчальний 

рік 

Перший заступник директора  

Попов М.П. 
 

2 Оновлення  Положення  про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників в ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України  

Перший заступник директора  

Попов М.П. 
 

3 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо  

процедури підготовки до захисту магістерських робіт  

спеціальностей  «Публічне управління та адміністрування», 

«Державне управління», «Місцеве самоврядування»,   

«Управління проектами» та  «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

Перший заступник директора  

Попов М.П. 
 

4 Затвердження методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня (питань до державних екзаменів для слухачів та 

студентів спеціальностей «Публічне управління та 

адміністрування», «Державне управління», «Місцеве 

самоврядування», «Менеджмент організацій і 

адміністрування» та «Управління проектами»)   

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

 

Жовтень 

1 Про виконання плану видання навчально-методичної 

літератури. Затвердження плану видання на 2017-2018 

навчальний рік  

Начальник редакційно-видавничого 

відділу  Патик О.В. 
 

3 Затвердження орієнтовних напрямів магістерських робіт для 

слухачів  спеціальностей «Публічне управління і 

адміністрування» та «Менеджмент»  

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

 

Листопад 

1 Про виконання Плану дій інституту на 2016-2020 роки 

(за окремим дорученням першого заступника директора 

інституту) 

Перший заступник директора  

Попов М.П., 

завідувачі кафедр   

факультету менеджменту та бізнес- 

технологій 

 

2 Про графік огляду діяльності кафедр в рамках конкурсу на 

кращу кафедру інституту 

Перший заступник директора  

Попов М.П. 
 

3 Про проведення конкурсу наукових робіт студентів галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

Зав. кафедри менеджменту організацій  

Красностанова Н.Е. 
 

Грудень 
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№ 

п 

 

Питання до розгляду 

 

Відповідальні 

Примі

тка 

про 

викон

ання 

1 Про виконання Плану дій інституту на 2016-2020 роки 

(за окремим дорученням першого заступника директора 

інституту) 

Перший заступник директора  

Попов М.П., 

завідувачі кафедр факультету 

публічного управління  та 

адміністрування 

 

2 Ефективність використання бібліотечного фонду  інституту 

для забезпечення освітнього процесу  

Завідувач бібліотеки  

3 Затвердження екзаменаційних білетів до державної атестації  

слухачів за  спеціальностями другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

завідувачі кафедр 

 

Січень-лютий 
1 Про  підготовку до проведення конкурсу на кращу 

магістерську роботу за спеціальностями «Публічне 

управління та адміністрування», «Державне управління», 

«Місцеве самоврядування», «Менеджмент організацій і 

адміністрування» та «Управління проектами»   

Перший заступник директора 

Попов М.П., 

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К., 

завідувачі кафедр 

 

2 Затвердження методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  

рівня вищої освіти 

Зав. кафедри менеджменту організацій  

Красностанова Н.Е. 
 

3 Про результати підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників інституту у 2017 році та 

затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації та 

стажування викладачів  на 2018 рік  

Заст. началькика відділу організації 

освітнього процесу 

 Попкова А.В., 

Викладачі кафедр 

 

 Березень  
1 Про виконання планів заходів щодо організації та 

проведення  навчальної практики і стажування студентів 

факультету менеджменту та бізнес технологій 

Декан факультету менеджменту та 

бізнес технологій 

 Євстюніна Ю.В., 

зав. кафедри менеджменту організацій 

Красностанова Н.Е., 

зав. кафедри проектного менеджменту 

Безверхнюк Т.М. 

 

2 Про затвердження методичних матеріалів  для підготовки до 

вступу на спеціальність «Публічне управління і 

адміністрування» 

Перший заступник директора 

Попов М.П., 

Начальник  відділу профорієнтації та 

конкурсного відбору 

Гулєвіч А.Ю., 

Завідувачі кафедр 

 

3 Про затвердження:  

1. екзаменаційних завдань для вступників спеціальності  

073 «Менеджмент» (бакалавр, магістр); 

2. методичних матеріалів  для підготовки до вступу на 

спеціальність  073 «Менеджмент» (бакалавр, магістр) 

Перший заступник директора 

Попов М.П., 

Начальник  відділу профорієнтації та 

конкурсного відбору 

Гулєвіч А.Ю., 

Завідувачі кафедр 

 

4 Затвердження екзаменаційних білетів до державного іспиту 

(бакалаври)  

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

 

Квітень 

1 Про виконання науково-педагогічними працівниками 

завдань навчальної, методичної, наукової та організаційної 

діяльності відповідно до індивідуальних планів роботи 

 Перший заступник директора 

Попов М.П., 

Начальник  
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№ 

п 

 

Питання до розгляду 

 

Відповідальні 

Примі

тка 

про 

викон

ання 

викладачів  відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

Начальник відділу координації наукової 

роботи та докторантури  

Ємельянова О.М.,  

декани факультетів 

Травень - червень 

1 Про підсумки проведення  конкурсу на кращу кафедру 

інституту 

Перший заступник директора  

Попов М.П. 
 

2 Про зміни в навчальних планах підготовки фахівців за всіма 

напрямами та спеціальностями. Затвердження робочих 

навчальних планів на 2018-2019 н.р. Про навчальне 

навантаження науково-педагогічних працівників на 2018-

2019 н.р. 

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

 

3 Про результати  моніторингу якості освітнього  процесу в 

інституті за 2017-2018 н.р. 

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К., 

Начальник відділу координації наукової 

роботи та докторантури  

Ємельянова О.М.,  

декани факультетів 

 

4 Про затвердження методичного забезпечення на 2018 – 2019 

н.р. 

Начальник  

відділу організації освітнього процесу 

Фурман С.К. 

 

 

 

 

Голова науково-методичної ради                                            М. П. Попов 

 

 

 


