ПРОТОКОЛ № 3
засідання Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
від 26 лютого 2019 р.
Голова – Пантелеймонов А. В., проректор з науково-педагогічної роботи.
Секретар – Маркова Т. О., директор Навчального центру методичної
роботи Управління якості освіти.
Присутні: члени Науково-методичної ради – 45 осіб (список додається).
Запрошені: Крейдун Н. П., декан факультету психології, керівник
проекту «Новітні психолого-педагогічні технології навчання».
Чуйко Ю. І., фахівець Навчального центру менеджменту якості та
моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти, головний аудитор.

Порядок денний
1.
Про результати роботи системи управління якістю освітньої
діяльності в університеті у другому півріччі 2018 року.
2.
Про впровадження проекту «Новітні психолого-педагогічні
технології навчання».
3.
Щодо визнання інформаційних веб-ресурсів (дистанційних
курсів) як навчально-методичних праць (посібників).
4.
Про результати 19 виставки-конкурсу навчальної та наукової
літератури.
5.
Про рекомендацію до друку.
I. СЛУХАЛИ:
Чуйко Ю. І. ознайомила членів Науково-методичної ради з основними
завданнями аудиту системи управління якістю:
 виявити ступінь поінформованості працівників щодо Політики та
Цілей у сфері якості;
 перевірити наявність та відповідність документації структурних
підрозділів встановленим вимогам;
 виявити наявність документального підтвердження перебігу
виробничих процесів, їхнього аналізу, визначення ризиків та коригувальних
дій;
 перевірити наявність документального підтвердження врахування
вимог роботодавців та студентів.

У другому півріччі 2018 року було перевірено 15 факультетів, інститутів
та центрів, висловлено 116 рекомендацій і зауважень.
Чуйко Ю. І. озвучила виявлені невідповідності:
 порушено терміни проходження підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників; відсутні звіти про підвищення кваліфікації;
 співробітники не поінформовані щодо чинної університетської
системи управління якістю;
 виявлено невідповідність вимогам щодо оформлення документів
(порушення термінів оформлення, відсутність підписів відповідальних осіб,
використання старих форм документів);
 порушено вимоги щодо заповнення індивідуальних планів науковопедагогічних працівників;
 на кафедральних дошках оголошень / сайтах інформація для
студентів або відсутня зовсім, або є застарілою;
 неналежне наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін.
Чуйко Ю. І. надала рекомендації щодо роботи методичних комісій:
 у протоколах методичної комісії мають бути питання з розгляду
навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін, аналіз
результатів вхідного та ректорського контролів, аналіз відкритих занять
здобувачів вчених звань та науково-педагогічних працівників, які звітують
раз на 5 років;
 під час розгляду робочих програм навчальних дисциплін необхідно
перевіряти: чи збігаються кредити і години у робочих навчальних планах та
програмах навчальних дисциплін; наявність у схемах нарахування балів
контрольних робіт, індивідуальних завдань, форми підсумкового
оцінювання; кількість годин за формами робіт та за темами має збігатися;
 у робочій програмі навчальної дисципліни можуть бути такі види
самостійної роботи: розв’язання типових задач; заповнення таблиць;
виконання тренувальних завдань; складання опорних конспектів, словників,
аналітичних оглядів, анотацій; написання есе, рефератів, статей; підготовка
виступу на конференції; розв’язання творчих завдань; проектування
приладів, макетів.
ВИСТУПИЛИ:
Пантелеймонов А. В.:

Функціонування системи управління якістю, проведення внутрішніх
аудитів – важливий напрям роботи в університеті. Звертаю увагу, що
недоліки, про які говорила Юлія Іванівна, зазвичай виявляються знов на тих
самих факультетах. Доцільно розіслати презентацію на електронні адреси
відповідних факультетів.
Іваненко Л. О., начальник Управління якості освіти: Нагадую, що
відповідальними за зміст та оформлення робочих програм навчальних
дисциплін є автори, голови методичних комісій, завідувачі кафедр.
Григорова-Беренда Л. І., заступник декана факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу: Що робити, якщо викладач
не реагує на зроблені зауваження?
Пантелеймонов А. В.: У цьому випадку можна звернутися до декана
факультету та проректора з науково-педагогічної роботи.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати викладачам кафедр підготувати та подати на
погодження робочі програми навчальних дисциплін до початку відпустки.
Відповідальні: Декани факультетів/директори інститутів, завідувачі
кафедр, голови методичних комісій.
Термін виконання: до 01.07.2019 р.
2. Провести для викладачів кафедр семінар із питань складання робочих
програм навчальних дисциплін та формування комплексу навчальнометодичного забезпечення навчальної дисципліни.
Відповідальні: завідувачі кафедр, голови методичних комісій.
Термін виконання: до 30.04.2019 р.

II.

СЛУХАЛИ:

Крейдун Н. П., декан факультету психології ознайомила присутніх із
проектом Стратегії розвитку університету на 2019–2025 роки «Новітні
психолого-педагогічні технології навчання», а також підкреслила, що метою
проекту є створення системи психолого-педагогічного супроводу суб’єктів
освітнього процесу, яка включає:
 банк новітніх психолого-педагогічних технологій, спрямованих на
забезпечення якісної підготовки сучасних фахівців;

 науково-методичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням
специфіки викладання дисциплін різного профілю;
 забезпечення професійного
освітнього процесу.

й

особистісного

розвитку

суб’єктів

Реалізація проекту передбачає розробку методичного та діагностичного
інструментарію оцінки ефективності освітніх технологій, проведення
наукових досліджень та круглих столів, конференцій тощо.
Крейдун Н. П. звернула увагу на такі завдання проекту, як створення
Школи освітньої новатики та впровадження магістратури за освітньопрофесійною програмою «Педагогіка вищої школи», а також підкреслила, що
без підтримки факультетів реалізація проекту є неможливою.

УХВАЛИЛИ:
1.
Розробити систему контролю виконання заходів проекту «Новітні
психолого-педагогічні технології навчання», в якому передбачити:
 інформування професорсько-викладацького складу щодо заходів із
реалізації проекту;
 створення сторінки на сайті факультету психології з метою
найширшого інформування про виконання Проекту.
Термін виконання: до 01.04.2019 р.
Відповідальні: Крейдун Н. П., Маркова Т. О., голови методичних
комісій.
2.
Розглянути на засіданнях методичних комісій/вчених рад
факультетів питання «Про застосування та ефективність сучасних методів
навчання в освітньому процесі».
Термін виконання: до 20.05.2019 р.
Відповідальні: голови методичних комісій.
3. Розробити анкету та провести опитування викладачів щодо
формування програм шкіл освітньої новатики та педагогічної майстерності.
Термін виконання: до 30.04.2019 р.
Відповідальні: Крейдун Н. П., голови методичних комісій.

4.
Продовжити інформаційне наповнення Банку нових методів
навчання.
Термін виконання: постійно.
Відповідальна: Тимченко Г. М.
III. СЛУХАЛИ:
Левчук В. Г., директор Інституту післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання, повідомив, що вчена рада Інституту
післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання рекомендує такі
інформаційні веб-ресурси (дистанційні курси) системи електронного
(дистанційного) навчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна до одержання грифу
Науково-методичної ради університету та затвердження їх як навчальнометодичні праці (посібники):
1. «Інформаційно-комп’ютерна практика (тренінг)». Розробники: доцент
Беренда С. В. та старший викладач Кошкарьова Є. Л. кафедри
міжнародної економіки та світового господарства економічного
факультету.
2. «Основи ландшафтного дизайну». Розробник – доцент кафедри
моніторингу довкілля та природокористування екологічного
факультету Гололобова О. О.
3. «Основи підприємницької діяльності». Розробник – старший викладач
кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа
бізнесу» Крамаренко А. О.
4. «Методика навчання основ здоров’я та проведення виховної роботи з
формування мотивації до здорового способу життя». Розробник –
доцент кафедри валеології філософського факультету Літвінова А. М.
5. «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу
(ІІ період)». Розробник – доцент кафедри нової та новітньої історії
історичного факультету Миколенко Д. В.
6. «Міжнародні відносини та світова політика». Розробник – доцент
кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу Непрядкіна Н. В.
7. «Релігії і секти: риторика й маніпулювання». Розробник – доцент
кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора
Й. Б. Шада філософського факультету Попова Н. В.
8. «Англійська мова для вчителів». Розробник – викладач кафедри
англійської мови факультету іноземних мов Рапава Р. Б.
9. «Корпоративне управління». Розробник – доцент кафедри управління
та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Третяк В. П.
10. «Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст».
Розробник – доцент кафедри міжнародних економічних відносин

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного
бізнесу Черномаз П. О.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такі інформаційні веб-ресурси (дистанційні курси) системи
електронного (дистанційного) навчання як навчально-методичні праці
(посібники):
1. «Інформаційно-комп’ютерна практика (тренінг)». Розробники: доцент
Беренда С. В. та старший викладач Кошкарьова Є. Л. кафедри
міжнародної економіки та світового господарства економічного
факультету.
2. «Основи ландшафтного дизайну». Розробник – доцент кафедри
моніторингу довкілля та природокористування екологічного
факультету Гололобова О. О.
3. «Основи підприємницької діяльності». Розробник – старший викладач
кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа
бізнесу» Крамаренко А. О.
4. «Методика навчання основ здоров’я та проведення виховної роботи з
формування мотивації до здорового способу життя». Розробник –
доцент кафедри валеології філософського факультету Літвінова А. М.
5. «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу
(ІІ період)». Розробник – доцент кафедри нової та новітньої історії
історичного факультету Миколенко Д. В.
6. «Міжнародні відносини та світова політика». Розробник – доцент
кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу Непрядкіна Н. В.
7. «Релігії і секти: риторика й маніпулювання». Розробник – доцент
кафедри
теоретичної
і
практичної
філософії
імені
професора Й. Б. Шада філософського факультету Попова Н. В.
8. «Англійська мова для вчителів». Розробник – викладач кафедри
англійської мови факультету іноземних мов Рапава Р. Б.
9. «Корпоративне управління». Розробник – доцент кафедри управління
та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Третяк В. П.
10. «Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст».
Розробник – доцент кафедри міжнародних економічних відносин
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного
бізнесу Черномаз П. О.
IV. СЛУХАЛИ:

Маркова Т. О. поінформувала про результати 19 виставки-конкурсу
навчальної та наукової літератури.
За напрямом «Навчальна література для вищої школи»
нагороджується:
Дипломом I ступеня – ЄЛЬЦОВ Сергій Віталійович,
ВОДОЛАЗЬКА Наталія Олександрівна, за навчальний посібник «Practical
Medical Chemistry» (хімічний факультет);
Дипломом II ступеня – СКИРДА Валерій Володимирович,
ШРАМКО Борис Андрійович, за підручник «Історія первісного суспільства»
(історичний факультет);
Дипломом III ступеня – ШЕВЧЕНКО Василь Григорович,
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Володимирович, за підручник «Астрофізика»
(фізичний факультет);
Дипломом III ступеня – авторський колектив під керівництвом
УШАКОВОЇ Наталі Ігорівни, за підручник для іноземних студентів
«Українська мова» (Інститут міжнародної освіти).
За напрямом «Наукова література (монографії)»:
Дипломом I ступеня – КАТРИЧ Віктор Олександрович,
НЕСТЕРЕНКО Михайло Васильович, БЕРДНИК Сергій Леонідович, ДАХОВ
Віктор Михайлович, ПЄНКІН Юрій Михайлович, за монографію
«Electromagnetic Fields Excited in Volumes with Spherical Boundaries»
(факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем);
Дипломом I ступеня – АЗАРЄНКОВ Микола Олексійович,
СЕРЕДА Ігор Миколайович, ЦЕЛУЙКО Олександр Федорович, за розділ
монографії «The Application of Metal Hydride Based on Zr-V Alloy in Hydrogen
Plasma» (фізико-технічний факультет);
Дипломом II ступеня – ВОВК Руслан Володимирович,
ЧИШКАЛА Володимир Олексійович, за монографію «Нові керамічні
композиційні матеріали інструментального призначення» (фізичний
факультет);
Дипломом ІI ступеня – МАКСИМЕНКО Надія Василівна, за
монографію «Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика»
(екологічний факультет);
Дипломом ІІI ступеня – РАЧКОВ Євген Сергійович, за
монографію «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець
ХХ – початок ХХІ ст.) (історичний факультет).
За напрямом «Навчальна література для загальноосвітньої
школи»:

Дипломом I ступеня – ТАГЛІНА Ольга Валентинівна,
ІВАНОВА Галина Жанівна, за підручник і навчально-методичний комплекс
для 1 класу закладів загальної середньої освіти «Я досліджую світ»
(біологічний факультет);
Дипломом II ступеня – СОТНИКОВА Світлана Іванівна, за
підручники та навчально-методичні комплекси з німецької мови для 1-го, 5го та 10-го класів закладів загальної середньої освіти (факультет іноземних
мов);
Дипломом III ступеня – БОРЗЕНКО Олександр Іванович, за
підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти «Українська
література (рівень стандарту)» (філологічний факультет).
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
V.
СЛУХАЛИ:
Маркова Т. О. повідомила, що до Науково-методичної ради надійшли
документи, які стосуються рекомендації до друку таких методичних видань:
1.
Кісельова Ю. А. Вступ до спеціальності: методичні
рекомендації.
2. Вітушкіна С. В. Координаційна хімія: навчально-методичний
комплекс.
3. Get Talking! – 2: навчально-методичний посібник за загальною
редакцією Полоцької О. О.
4.
Черепні
нерви:
методичні
рекомендації / укладачі:
Т. С. Міщенко,
І. Б. Савицька,
М. В.
Савіна,
О. Ю.
Меркулова,
Д. В. Лебединець.
5. Міжнародні системи та глобальний розвиток: методичні
рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання
індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня
вищої освіти / укладач: Г. С. Панасенко.
6. Джандоєва П. В. Посібник із розвитку навичок перекладу
науково-технічних текстів із французької мови.
7. Анатомо-фізіологічні дані, патологія і методика дослідження
вегетативної нервової системи: методичні рекомендації / укладачі:
Т. С. Міщенко, І. К. Волошин-Гапонов, М. В. Савіна, І. Б. Савицька,
О. Ю. Меркулова.

8. Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи:
методичні рекомендації / укладачі: Т. С. Міщенко, В. М. Міщенко,
М. В. Савіна, І. Б. Савицька, О. Ю. Меркулова, Д. В. Лебединець.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити до друку такі методичні видання:
1. Кісельова Ю. А. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації.
2. Вітушкіна С. В. Координаційна хімія: навчально-методичний
комплекс.
3. Get Talking! – 2: навчально-методичний посібник за загальною
редакцією Полоцької О. О.
4. Черепні нерви: методичні рекомендації / укладачі: Т. С. Міщенко,
І. Б. Савицька, М. В. Савіна, О. Ю. Меркулова, Д. В. Лебединець.
5. Міжнародні системи та глобальний розвиток: методичні
рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання
індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня
вищої освіти / укладач: Г. С. Панасенко.
6. Джандоєва П. В. Посібник з розвитку навичок перекладу науковотехнічних текстів з французької мови.
7. Анатомо-фізіологічні дані, патологія і методика дослідження
вегетативної нервової системи: методичні рекомендації / укладачі:
Т. С. Міщенко, І. К. Волошин-Гапонов, М. В. Савіна, І. Б. Савицька,
О. Ю. Меркулова.
8. Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи:
методичні рекомендації / укладачі: Т. С. Міщенко, В. М. Міщенко,
М. В. Савіна, І. Б. Савицька, О. Ю. Меркулова, Д. В. Лебединець.

Голова
Науково-методичної ради

А. В. Пантелеймонов

Секретар

Т. О. Маркова

