
Розглянутий і схвалений вченою радою 
факультету громадського розвитку та 
здоров’я (протокол №3 від 22 червня 2022 
р.)

План
роботи методичної ради факультету громадського розвитку та здоров’я

на 2022-2023 навчальний рік
ГРАФІК ЗАСІДАНЬ — один раз у два місяці
№ Назва заходів Термін

виконання
Відповідальні за 

виконання
1. Обговорення та затвердження ОП «Право» 

першого (бакалаврського) та ОП «Право» 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
зі змінами відповідно до нової редакції 
стандартів вищої освіти спеціальності 081 
«Право».

Серпень Гарант ОІ І. голова 
методичної комісії 

спеціальності, 
голова методичної 
ради факультету

2. Обговорення та затвердження змін до 
навчального та робочого планів ОП «Право» 
першого (бакалаврського) та ОГІ «Право» 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
зі змінами відповідно до нової редакції 
стандартів вищої освіти спеціальності 081 
«Право».

Серпень Гарант 011. голова 
методичної комісії 

спеціальності, 
голова методичної 
ради факультету

3. Обговорення плану видавництва на 2022/2023 
навчальний рік і навчально-методичних 
матеріалів для видання з грифами 
університету та інших установ

Вересень Голови методичних 
комісій

спеціальностей, 
голова методичної 
ради факультету

4. Обговорення та затвердження окремих 
робочих програм та силабусів

Вересень Гол о ви м е год и чий X 
комісій

спеціальностей, 
голова методичної 

ради факультету
5. Розгляд стану підготовки самоаналізу 

освітньо-професійних програм ОС «Магістр» 
«Право», «Освітні, педагогічні науки» та 
«Фармація, промислова фармація», ОС 
«Бакалавр» «Фізична культура і спорт» та 
«Фізична терапія, ерготерапія»

Вересень Гаранти, голова 
методичної ради

6. Аналіз результатів літньої екзаменаційної 
сесії

Вересень Голова методи чної 
ради, заст.декана

7. Розгляд та затвердження планів підвищення 
кваліфікації фахівців галузі

Вересень Голова методичної 
ради, керівник 

відділу
післядипломної

освіти
8. Про реалізацію програм міжнародної 

академічної мобільності та участь здобувачів 
вищої освіти та викладачів у міжнародних 
проектах

Листопад Гаранти,голови 
методичних комісій 

спеціальностей, 
Голова методичної 

ради, декан



9. Аналіз опитування здобувачів освіти, 
випускників, академічної спільноти та 
роботодавців щодо якості освіти, 
напрацювання пропозицій до проектів 
освітньо-професійних програм

Листопад
*

Гаранти.голови 
методичних комісій 

спеціальностей, 
голова методичної 

ради, декан
10. Обговорення проектів освітньо-професійних 

програм із стейкхолдерами, академічною 
спільнотою, здобувачами освіти.

Листопад Гаранти,голови 
методичних комісій 

спеціальностей. 
Голова методичної 

ради, декан
11 Аналіз методичного забезпечення та стан 

наповнення в і ртуал ьного навчал ьно г о 
середовища для здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійних програм факультету

Листопад Голови методичних 
комісій

спеціальностей. 
Голова методичмої 

ради
12. Обговорення переліку вибіркових дисциплін, 

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

Листопад Голова методичної 
ради

13 Затвердження освітньо-професійних програм 
та навчальних планів

Грудень Голова методичної 
у ради

14 Обговорення заходів із популяризації 
академічної доброчесності.

Грудень Голови методичних 
комісій

спеціальностей, 
Голова методи ч 11 ої 

ради, декан
15. Відвідування та обговорення відкритих занять 

викладачів та впровадження інноваційних 
форм та методів проведення занять

Протягом року Голови м е то д и ч н и X 
комісій

спеціальностей.
г1 олова методичної 

ради
16. Розгляд та рекомендація до друку начально- 

методичної літератури з дисциплін
Протягом року Голови методичних 

комісій
спеціальностей. 

Голова методичної 
ради

17. Аналіз результатів зимової екзаменаційної 
сесії

Лютий Голова методичної 
ради, заст.декана

18. Розгляд та затвердження робочих планів 
освітньо-професійних програм.

Лютий Голови методичних 
комісій

спеціальностей. 
Голова методичної 

ради
19. Аналіз академічної та/або професійної 

кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації 
освітніх програм. Стан підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького 
складу університету

Квітень 1 'аранти 011. голови 
методичних комісій 

спеціальностей, 
керівник відділу 
післядипломної 

освіти
20. Аналіз кар’єрних шляхів випускників 

освітньо-професійних програм і використання 
їхнього досвіду під час перегляду ОП

Квітень І аранти 0 1 1

21 Обговорення результатів акредитації освітніх 
програм

Червень Голова методичної 
ради



22. Звіт голови навчально-методичної ради 
факультету

Червень Голова методичної 
ради

23. План роботи навчально-методичної ради 
факультету на 2023-2024 н.р.

Червень Голова методичної 
ради

Голова навчально-методичної ради 
факультету, доцент Сливка 11.Б.


