
Інформація про перевірку якості  комплексних курсових робіт  

 

ВМЯО 

 

 

від 29 листопада  2019 року. 

У відповідності з наказом  №250-ОД від 11.11.2019 р. 

Перевірка якості виконання  комплексних курсових робіт(проектів) 

 

1. зі спеціальності 101 "Екологія " ОР «бакалавр»  та 193 «Землеустрій» за  

2018-2019 н.р.   

2. зі спеціальності 201"Агрономія" ОР «бакалавр» 

3. зі спеціальності 263"Цивільна безпека" ОР «бакалавр»  

4. зі спеціальності  "Харчові технології" ОР «бакалавр» 
 

Висновки в розрізі кожної спеціальності  

1. 101 "Екологія "  193 «Землеустрій» В процесі перевірки якості 

виконання комплексних курсових проектів встановлені  недоліки, пов'язані із 

оформленням  пояснювальної записки та графічної частини  комплексної 

курсової роботи. Окремі частини  комплексних курсових робіт можуть бути 

включені у два розділи випускної роботи. 

2. 201"Агрономія»  В процесі перевірки якості виконання комплексних 

курсових робіт встановлені  деякі  несуттєві недоліки, пов'язані із 

оформленням  пояснювальної записки.  Комплексна курсова робота 

складається з розділів, кожний має висновки, але  відсутні загальні  

висновки. В  комплексних курсових роботах доцільно  було б надавати 

технологічні карти на виробництво продукції.  

За результатами перевірки, комісія дійшла висновку, що виконання 

комплексної курсової роботи  на кафедрі рослинництва   сприятиме  якісному 

виконанню кваліфікаційної роботи.  

3. 263 "Цивільна безпека"  В процесі перевірки якості виконання 

комплексних курсових робіт встановлені  деякі  несуттєві недоліки, пов'язані 

із оформленням як пояснювальної записки так і графічної частини.  У 

структуру ККП1 необхідно додати розділи, передбачені освітніми 

компонентами виробнича санітарія ККП2 - організація наглядової діяльності 



в галузі цивільної безпеки.  За результатами перевірки  комісія дійшла 

висновку, що виконання комплексних курсових проектів за ОП «Цивільна 

безпека» відповідає структурно-логічній схемі, дозволяє отримати фахові 

компетентності та у подальшому   сприятиме  якісному виконанню 

кваліфікаційної роботи.  

4. 181 "Харчові технології"   В процесі перевірки якості виконання 

комплексних курсових проектів встановлені  деякі  несуттєві недоліки, 

пов'язані із оформленням  пояснювальної записки та графічної частини  

комплексного курсового проекту. За результатами перевірки, комісія дійшла 

висновку, що виконання комплексного курсового проекту  на кафедрі 

харчових технологій  та готельно-ресторанної справи  сприяє якісному 

виконанню кваліфікаційної роботи.  

 

 

Голова комісії :                                                                          О.В. Гранкіна 

 


