
 
П Л А Н  

 роботи методичної комісії факультету управління та бізнесу  

на  2022 –  2023 навчальний рік 
Термін 

проведення 
Порядок денний засідання Доповідачі 

вересень 

№ 1 

1. Стан ведення документації на кафедрах факультету з організації 

методичного забезпечення навчально-виховного процесу. 

2.  Стан і ефективність методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів на кафедрах факультету 

Керівники методичних 

груп  

Керівники методичних 

груп 

жовтень 

№ 2 

1. Аналіз стану розробки навчально-методичного забезпечення 

освітніх компонент навчальних планів факультету усіх рівнів 

освіти та наповнення Навчального сайту ХНАДУ. 

2. Стан організаційно-методичного забезпечення проведення 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх 

вирішення в умовах сучасних викликів» (каф. ОіО) 

Керівники методичних 

груп  

 

Відповідальна за 

проведення конференції 

доц. Вербицька В.І. 

листопад 

№ 3 

1. Про хід підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за 

спеціальностями факультету 

2. Про хід курсового проектування на факультеті в осінньому 

семестрі 

Доц. Костенко Ю.О. 

 

Керівники методичних 

груп 

грудень 

№ 4 

1. Аналіз стану забезпечення та популяризації академічної 

доброчесності  на факультеті. 

2. Аналіз наповнення сторінок кафедр факультету на офіційному 

сайті ХНАДУ 

Керівники методичних 

груп  

Відповідальні по 

кафедрам 

січень 

№ 5 

1. Аналіз стану розробки навчальних планів прийому  2023 р. з 

урахуванням вимог АСУ ЗВО за спеціальностями факультету. 

2. Аналіз результатів контролю залишкових знань (КЗЗ). 

Відповідальні по 

кафедрам за розробку НП 

Відповідальні по 

кафедрам за КЗЗ 

лютий 

№ 6 

1. Підсумки осіннього семестру 2022-2023 н.р. та задачі кафедр 

факультету з підвищення якості навчання. 

2. Стан організаційно-методичного забезпечення проведення ІІ-ї 

Міжнародної науково-методичної конференції «Вища освіта за 

новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний освітній простір» (каф. менеджменту) 

Доц. Костенко Ю.О. 

 

Відповідальна за 

проведення конференції 

доц. Водолажська Т.О. 

березень 

№ 7 

1. Аналіз тематики змісту та якості кваліфікаційних робіт магістрів 

за 2022-2023 н.р. 

2. Аналіз стану підвищення кваліфікації викладачами факультету 

відповідно до освітніх компонент що викладаються. 

Відповідальні за ДП на 

випускових кафедрах  

Керівники методичних 

груп 

квітень 

№ 8 

1. Стан організаційно-методичного забезпечення проведення 

Міжнародної наукової конференції з проблем вищої освіти і науки 

«Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців 

в умовах глобальних викликів» (каф. ЕП) 

2. Про хід курсового проектування на факультеті у весняному 

семестрі 

Відповідальна за 

проведення конференції 

доц. Нестеренко В.Ю. 

  

Доц. Костенко Ю.О. 

травень 

№ 9 

1. Про хід підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів за 

спеціальностями факультету 

2. Стан методичного забезпечення практик за спеціальностями 

факультету 

Доц. Костенко Ю.О. 

 

Відповідальні по 

кафедрам  за практику 

червень 

№ 10 

1. Підсумки весняного семестру 2022-2023 н.р. та задачі кафедр 

факультету з підвищення якості навчання  

2. Підсумки роботи методичної комісії факультету у  2022- 2023 н.р. 

Доц. Костенко Ю.О. 

 

Доц. Костенко Ю.О. 

      
 

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

 


