
ЗВІТ 

про роботу методичної комісії факультету управління та бізнесу у  

2019-2020 навчальному році 

 

У 2019-2020 н.р. методична комісія факультету управління та бізнесу 

проводила роботу згідно плану. Її діяльність була спрямована на приведення 

організації та змісту навчального процесу на факультеті у відповідність до 

Закону України «Про вищу освіту». З цією метою методична комісія 

факультету разом з методичними групами кафедр виконала наступні види 

робіт: 

 аналіз стану ведення документації на кафедрах факультету з 

організації методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

 аналіз стану розробки навчальних планів прийому 2020 р. з 

урахуванням вимог АСУ ЗВО за спеціальностями факультету; 

 аналіз наповнення сторінок кафедр факультету на офіційному сайті 

ХНАДУ; 

 аналіз тематики змісту та якості дипломного проектування за 2018-

2019 н.р; 

 аналіз стану і ефективності методичного забезпечення СРС на 

кафедрах факультету; 

 аналіз стану впровадження на кафедрах факультету системи якості 

навчання; 

 щосеместрове підбиття підсумків навчання та задачі кафедр 

факультету з підвищення якості навчання; 

 аналіз стану методичного забезпечення Державної атестації бакалаврів 

у формі дипломної роботи; 

 аналіз стану розробки освітніх інформаційних ресурсів на базі 

дистанційних курсів і курсів-ресурсів викладачами факультету; 

 організаційно-методичне забезпечення роботи науково-методичної 

конференції  «Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення 

підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та 



євроекономічної інтеграції» (відповідальна каф. обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин). 

Крім того, методична комісія та методичні групи кафедр проводили:  

 аналіз результатів екзаменаційних сесій та поточної успішності 

студентів (за даними міжсесійних атестацій);  

 аналіз стану розробки на кафедрах факультету системи підручників 

нового покоління в т.ч. мультимедійних версій; 

 аналіз результатів контролю залишкових знань (ККЗ);  

 аналіз стану методичного забезпечення практик за спеціальностями 

факультету; 

 аналіз стану дипломного проектування на факультеті. 

На кафедрах факультету методичні групи забезпечили діяльність 

методичних семінарів, на яких були розглянуті різноманітні методичні питання 

сучасних електронних  технологій проведення занять, організацію 

дистанційного навчання та його методичне забезпечення. 

Таким чином, комісія факультету виконала запланований обсяг робіт. 

 

 

Голова методичної комісії ФУБ, доц.                                   Костенко Ю.О. 

 


