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ГРАФІК ЗАСІДАНЬ   – один раз у два місяці 
 
№ Назва заходів Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 
1. Обговорення плану видавництва на 2020/2021 

навчальний рік і навчально-методичних 
матеріалів для видання з грифами 
університету та інших установ 

Вересень Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
голова методичної 
ради факультету 

2. Обговорення та затвердження робочих 
програм 

Вересень  Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
голова методичної 
ради факультету 

3. Розгляд та затвердження акредитаційних 
страв освітньо-професійних програм ОС 
«Магістр» «Екологія», «Фармація, 
промислова фармація» 

Вересень Голова методичної 
ради 

4. Затвердження графіка відвідування кафедр у 
2020/2021 навчальному році. 

Вересень Голова методичної 
ради 

5. Аналіз результатів літньої екзаменаційної 
сесії 

Вересень Голова методичної 
ради, заст.декана 

6. Розгляд та затвердження планів підвищення 
кваліфікації фахівців галузі 

Вересень Голова методичної 
ради, керівник 

відділу 
післядипломної 

освіти 
7. Аналіз суті освітньо-професійних програм 

(компетенції та результати навчання) 
відповідним іноземним аналогам.   

Листопад Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради, декан 
8.  Обговорення проектів освітньо-професійних 

програм із стейкхолдерами.   
Листопад Голови методичних 

комісій 
спеціальностей,  

Голова методичної 
ради, декан 

9.  Узагальнення вимог до кваліфікаційних робіт 
(структура робіт, їх обсяг, критерії 
оцінювання при підсумковій атестації). 

Листопад Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради, декан 
10 Розгляд проблем методичного супроводу 

наукового керівництва й виконання курсових 
і кваліфікаційних робіт. Аналіз тематики 
досліджень 

Листопад Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради 
11. Обговорення переліку вибіркових дисциплін, 

їх анотацій та каталогів для студентів ОС 
«Бакалавр», «Магістр» освітньо-професійних 
програм факультету 

Листопад Голова методичної 
ради 

12 Аналіз стану підготовки навчально-
методичних комплексів із навчальних 
дисциплін кафедри права та кафедри екології 

Листопад Голова методичної 
ради 



13. Аналіз стану підготовки навчально-
методичних комплексів із навчальних 
дисциплін кафедри філософії та педагогіки 

Листопад Голова методичної 
ради 

14.  Аналіз стану підготовки навчально-
методичних комплексів із навчальних 
дисциплін кафедри ветеринарно-санітарного 
інспектування та кафедри гігієни, санітарії та 
загальної ветеринарної профілактики 

Грудень Голова методичної 
ради 

15 Аналіз стану підготовки навчально-
методичних комплексів із навчальних 
дисциплін реабілітації та здоров’я людини та 
кафедри фізичного виховання, спорту і 
здоров’я  

Грудень Голова методичної 
ради 

16 Аналіз стану підготовки навчально-
методичних комплексів із навчальних 
дисциплін кафедри фармації і біології 

Грудень Голова методичної 
ради 

17. Проведення заходів із популяризації 
академічної доброчесності.  

Грудень Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради, декан 
18. Відвідування та обговорення відкритих занять 

викладачів та впровадження інноваційних 
форм та методів проведення занять   

Протягом року Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради 
19. Розгляд та рекомендація до друку начально-

методичної літератури з дисциплін 
Протягом року Голови методичних 

комісій 
спеціальностей,  

Голова методичної 
ради 

20.  Розробка рекомендацій щодо підвищення 
якості освітніх послуг на факультеті 

Лютий Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради 
21. Аналіз програм і результатів навчальних та 

виробничих практик освітніх програм та їх 
можливості забезпечення компетентностей, 
які потрібні для подальшої професійної 
діяльності  

Лютий Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради 
22. Аналіз науково-педагогічного стажування 

професорсько-викладацького складу 
університету  

Лютий Голова методичної 
комісії, керівник 

відділу 
післядипломної 

освіти 
23. Аналіз результатів зимової екзаменаційної 

сесії 
Лютий Голова методичної 

ради, заст.декана 
24. Обговорення переліку вибіркових дисциплін, 

їх анотацій та каталогів для студентів ОС 
«Бакалавр», «Магістр» освітньо-професійних 
програм факультету 

Квітень Голови методичних 
комісій 

спеціальностей,  
Голова методичної 

ради 



 


