
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Харківського 

національного університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського  
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План  

роботи науково-методичної ради 

ХНУМ імені І.П. Котляревського на 2021–2022 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Зміст питань Термін Відповідальний 

1. 

• Результати діяльності науково-методичної ради у 

2020–2021 н.р. та завдання на 2021–2022 н.р.  

 

• Аналіз якісних показників результатів навчання 

здобувачів освіти у 2020-2021 н.р. 

 

• Затвердження силабусів та програм дисциплін, 

що включені до робочих навчальних планів у 

2021–2022 н. р. 

 

 

• Про запровадження системи КРI для визначення 

ефективності роботи голів структурних 

підрозділів Університету  

Серпень 

2021 

Н.О. Говорухіна – голова 

науково-методичної ради 

 

О.С. Прийменко – голова 

комісії з якості освіти 

 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

2. 

• Нові редакції Положень ХНУМ імені 

І.П. Котляревського.  

 

 

 

• Вимоги до організації та змістовного наповнення 

підвищення кваліфікації/стажування 

професорсько-викладацького складу  

 

• Про тематику кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти ступенів «Бакалавр», «Магістр». 

 

• Результати онлайн-анкетування здобувачів вищої 

освіти у ІІ семестрі 2020–2021 н.р.  

 

Вересень 

2021 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

І.І. Полубоярина – голова 

комісії з ліцензування та 

акредитації 

 

 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 

 

О.С. Прийменко – голова 

комісії з якості освіти 

3. 

• Про підготовку до акредитації освітніх програм: 

аналіз кадрового та навчально- методичного 

забезпечення освітніх програм.  

• Про результати обговорення нових освітньо-

професійних та освітньо-наукових програми 

 

Жовтень  

2021 

І.І. Полубоярина – голова 

комісії з ліцензування та 

акредитації 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 



• Про тематику дисертаційних досліджень та 

творчих проєктів здобувачів вищої освіти 

ступенів «Доктор наук», «Доктор філософії», 

«Доктор мистецтва». 

 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 

4. 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

забезпечення роботи кафедр Університету 

 

 

• Нові редакції Положень ХНУМ імені 

І.П. Котляревського.  

 

 

 

 

• Про підготовку до акредитації освітньо-творчої 

програми «Доктор мистецтва» 

Листопад 

2021 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

Ю.В. Ніколаєвська – 

гарант ОТП  

«Доктор мистецтва» 

5. 

• Про академічну мобільність викладачів і 

студентів, їх участь у міжнародних освітніх та 

наукових проектах на кафедрах Університету.  

 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

забезпечення роботи кафедр Університету 

 

 

 

• Обговорення Стратегії розвитку ХНУМ імені 

І.П. Котляревського на 2022-2027 рік. 

Грудень 

2021 

О.С. Прийменко – голова 

комісії з якості освіти 

 

 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

6. 

• Аналіз результатів успішності та якості знань 
студентів за результатами атестації під час 

зимової заліково-екзаменаційної сесії  

 

 

 

• Про затвердження плану виховної роботи 

 

 

 

 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

забезпечення роботи кафедр Університету 

 

 

 

Січень 

2022 

Н.О. Говорухіна – голова 

науково-методичної ради 

 

О.С. Прийменко – голова 

комісії з якості освіти 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

7. 

• Про удосконалення системи проходження 

практик здобувачами вищої освіти  

 

 

 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

Лютий 

2022 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

С.П. Турнєєв – голова 



забезпечення роботи кафедр Університету 

 

 

 

• Про стан роботи над дисертаційними 

дослідженнями/творчими проєктами аспірантів 

останнього року навчання 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 

 

8. 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

забезпечення роботи кафедр Університету 

 

 

• Про результати опитування стейкхолдерів щодо 

якості освіти 

 

 

 

 

• Про підготовку до акредитації освітніх програм: 

аналіз кадрового та навчально- методичного 

забезпечення освітніх програм.  

 

Березень 

2022 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

 

І.І. Полубоярина – голова 

комісії з ліцензування та 

акредитації 

9. 

• Про зміни у законодавчих та нормативних 

документах, що регламентують діяльність 

Університет 

 

 

• Обговорення змін до ОНП Доктора філософії.  

 

 

 

• Результати аналізу стану навчально-методичного 

забезпечення роботи кафедр Університету 

 

Квітень 

2022 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 

 

 

Л.В. Шаповалова – гарант 

ОНП  

«Доктор філософії» 

 

С.П. Турнєєв – голова 

комісії з методичного 

забезпечення освітнього 

процесу 

10. 

• Про внутрішню систему забезпечення якості 

вищої освіти в університеті. Оновлення 

нормативної бази щодо забезпечення якості 

освіти в Університеті. 

 

• Звіт про виконання програм підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачами 

Університету у 2021–2022 н.р.  

 

 

• Про стан забезпечення дисциплін науковою, 

навчальною та методичною літературою та 

робота з його покращення. 

Травень  

2022 

О.С. Прийменко – голова 

комісії з якості освіти 

 

 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

І.Ю. Сухленко – 

заступник голови 

науково-методичної ради 

 

11. 

• Про підсумки роботи науково-методичної ради 

Університету:  

 

Червень  

2022 

Н.О. Говорухіна – голова 

науково-методичної ради 

 



 

• Про стан інформаційного забезпечення 

офіційного сайту університету як ефективного 

засобу створення позитивного іміджу 

Університету. 

 

 

• Про антіплагіатний контроль випускних 

кваліфікаційних робіт. 

 

 

С.П. Кучин – голова 

комісії з організації та 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

Л.В. Шаповалова – голова 

комісії з наукової 

діяльності 

12. 

 

• Аналіз результатів опитувань здобувачів вищої 
освіти для виявлення та усунення проблемних 

питань в організації освітнього процесу.  

 

 

• Внесення пропозицій першому проректору щодо 

поліпшення організації процесів ліцензування та 

акредитації освітніх програм. 

 

• Затвердження до друку науково-методичних 

праць науково-педагогічних працівників 

Університету. 

 

• Аналіз результатів ректорського контролю рівня 

залишкових знань здобувачів вищої освіти. 

 

• Аналіз результатів рейтингового оцінювання 

діяльності науково–педагогічних працівників 

Університету.  

Упродовж навчального року 

 


