
ЗВІТ 

про роботу методичної комісії факультету АТЕ 

за 2018-2019 н.р. 

 

За звітний період  методичною комісією  факультету  проведено 11 засідань. 

 Методичною комісією на засіданнях  у відповідності з Положенням та 

планом роботи, розглядались наступні питання: 

- аналіз стану підготовки та якості НМКД;  

- методичне забезпечення самостійної роботи студентів; 

- аналіз стану методичного забезпечення державної атестації 

здобувачів; 

- аналіз якості методичного забезпечення курсового проектування; 

- про методичне забезпечення навчальних  дисциплін, що 

викладаються на спеціальностях факультету АТЕ;  

- удосконалення Положення про ДА здобувачів вищої освіти 

факультету АТЕ (спеціальності «Агрономія», Екологія, ОП (ЦБ) та ХТІ); 

- про впровадження дуальної  системи  освіти; 

- про організацію та методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів; 

- про стан підготовки електронних навчальних курсів з дисциплін, 

які викладаються на кафедрах. 

- про створення електронного посібника з дисципліни. 

 На розгляд  методичною комісією були представлені: комплекти 

завдань до комплексного державного кваліфікаційного екзамену з 

спеціальностей факультету (освітні рівні «бакалавр» , «магістр»), практикуми 

до проведення практичних та лабораторних занять, методичні рекомендації 

до організації самостійної роботи здобувачів, курси лекцій розроблені 

провідними викладачами кафедр. Всі методичні розробки розглядались на 

засіданнях відповідних  кафедр ( надані витяги з  протоколів засідань кафедр) 

та  мають внутрішні та зовнішні  рецензії фахівців відповідного профілю. 



Всі надані методичні розробки рекомендовані  методичною комісією до 

впровадження в освітній процес. 

 За звітний період  розглянуто та затверджено: всього по факультету АТЕ  - 

382 методичні розробки (467 ум.д.а) , а саме: 

Кафедра Кількість Друкованих аркушів 

ЦБ 33 41 

Геоекології і 

землеустрою 

36 45 

ХТ ГРС 34 31 

ПВБ 142 218 

Рослинництво 62 31 

Інші 75 101 

У тому числі:   

БКМТ 5 17 

ПУАП 11 26 

ТКМ 2 2 

Маркетинг 1 1 

ВМФ 30 35 

ТСС в АПК 1 9 

СГМ 22 3 

ТМ 3 8 

 

Розглянуті та рекомендовані для  впровадження в освітній процес 3 

навчальні посібники та один підручник: 

1. навчальний посібник «Навчальна практика з курсу «Геологія з основами 

геоморфології» за редакцією Даценко Л.М.  

2. підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти 

«Технічна механіка рідини і газу» за редакцією Дідура В.А. та Журавля Д.П. 

3. навчальний посібник до виконання лабораторних робіт  із дисципліни 

«Технологічні властивості сировини»/ О.П. Прісс, Л.М. Кюрчева. А.С. Кулик 

для студентів факультету АТЕ зі спеціальності 181 «Харчові технології- 116с. 

4. практикум з дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів  освітнього 

рівня  «бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Мохнатко І.М., 

Гранкіна О.В., Малюта С.І. -410с.



 

       Висновки та пропозиції. 

1. Запровадити моніторинг якості навчального матеріалу, що 

надається у  методичних розробках на їх відповідність освітнім програмам та 

програмам навчальних дисциплін. Рецензування методичних розробок з 

навчальних дисциплін спеціальностей здійснювати гарантом освітньої 

програми  або членами робочих груп . 

2. Звернути увагу авторів методичних розробок на  оформлення у 

відповідності з вимогами до видань. Здійснювати перевірку всіх авторських 

розробок на   академічний плагіат та  зазначати особистий внесок авторів у 

анотації до  підручника або навчального підручника.   

3. Дотримуватись термінів подання методичних розробок на розгляд 

методичною комісією у відповідності з положеннями ТДАТУ. 

4. Активізувати роботу з приведення методичних рекомендацій щодо 

виконання випускних робіт у відповідність до Стандартів вищої освіти та 

ОПП  зі спеціальностей факультету  АТЕ. 

5.  Ведучим викладачам систематично перевіряти тестові комплекси з 

дисциплін на валідність тестових завдань та вносити зміни. 

6. Провести методичний семінар на факультеті АТЕ щодо 

вдосконалення тестових комплексів з  навчальних дисциплін. 

7. Забезпечити розгляд та впровадження в освтній процес методичних 

матеріалів для дуальної системи навчання. 

 

Голова методичної комісії факультету АТЕ, 

доц., к.т.н.                                                                          О.В. Гранкіна 

 

 

Звіт затверджений на засіданні  Вченої Ради факультету АТЕ 

Протокол №   ___ від  "___"______2019р.            


