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Начальник навчального відділу  

__________проф. М.Д. Каслін 

 
П Л А Н  

 роботи методичної комісії факультету управління та бізнесу  

на  2019 –  2020 навчальний рік 
Термін 

проведення 
Порядок денний засідання Доповідачі 

вересень 1. Стан ведення документації на кафедрах факультету з організації 

методичного забезпечення навчально-виховного процесу. 

2. Аналіз тематики змісту та якості дипломного проектування за 

2018- 2019 н.р. 

Керівники методичних 

груп  

Відповідальні за ДП на 

випускових кафедрах 

жовтень 1. Аналіз стану підготовки акредитаційної справи ОПП 

«Логістичний менеджмент» за ступенем магістра. 

2. Стан організаційно-методичного забезпечення проведення 
науково-методичної конференції «Сучасні тенденції організаційно-

методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та 

шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної 

інтеграції» 

Відповідальні за 

акредитацію на каф. УтаА 

 

Відповідальний каф. 
ООтаМЕВ за проведення 

конференції 

листопад 1. Аналіз стану розробки освітніх інформаційних ресурсів на базі 

дистанційних курсів і курсів-ресурсів викладачами факультету 

2. Аналіз підсумків проміжної осінньої  атестації студентів 
факультету 

Керівники методичних 

груп  

Керівники методичних 
груп 

грудень 1. Аналіз стану розробки навчальних планів прийому  2020 р. з 

урахуванням вимог АСУ ЗВО за спеціальностями факультету 

 
2. Аналіз наявності комп’ютерного програмного забезпечення 

навчального процесу на кафедрах факультету. 

Відповідальні по 

кафедрам за розробку 

навчальних планів  
Керівники методичних 

груп  

січень 1. Стан методичного забезпечення Державної атестації бакалаврів у 

формі дипломної роботи 
2. Аналіз результатів контролю залишкових знань (КЗЗ) 

Керівники методичних 

груп 
Відповідальні по 

кафедрам за КЗЗ 

лютий 1. Підсумки осіннього семестру 2019-2020 н.р. та задачі кафедр 
факультету з підвищення якості навчання. 

2. Аналіз наповнення сторінок кафедр факультету на офіційному 

сайті ХНАДУ 

Доц. Костенко Ю.О. 
 

Керівники методичних 

груп 

березень 1. Стан і ефективність методичного забезпечення СРС на кафедрах 
факультету 

2. Аналіз стану впровадження на кафедрах факультету системи 

якості навчання 

Керівники методичних 
груп 

Керівники методичних 

груп 

квітень 1. Аналіз стану розробки на кафедрах факультету системи 

підручників нового покоління в т.ч. мультимедійних версій 

2. Аналіз підсумків проміжної весняної  атестації студентів 
факультету 

Керівники методичних 

груп  

Доц. Костенко Ю.О. 

травень 1.  Про хід дипломного проектування на факультеті 

2. Стан методичного забезпечення практик за спеціальностями 

факультету 

Доц. Костенко Ю.О. 

Відповідальні по 

кафедрам  за практику 

червень 1. Підсумки весняного семестру 2019-2020 н.р. та задачі кафедр 
факультету з підвищення якості навчання  

2. Підсумки роботи методичної комісії факультету у  2019- 2020 н.р. 

Доц. Костенко Ю.О. 
 

Доц. Костенко Ю.О. 

      

Голова методичної 

     комісії  ФУБ, доц.                                                         Ю.О. Костенко  
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