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ПЛАН        

роботи науково-методичної ради  

Одеського державного аграрного університету  

на 2018-2019 навчальний рік 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін вико-

нання 

Відповідальні 

1. 1. Затвердження складу науково-методичної 

ради університету 

2. Затвердження плану роботи науково-

методичної ради університету на 2018-2019 

навчальний рік 

3. Про методичне забезпечення критеріїв по-

точного оцінювання успішності студентів 

денної форми навчання 

4. Щодо акредитації освітніх програм II - ого 

(магістерського) рівня та I - ого (бакалаврсь-

кого) рівня за скороченим терміном навчання 

5. Поточні справи 

Жовтень В. о. ректора Ко-

вчук В. М. 

В. о. ректора Ко-

вчук В. М. 

 

В. о. ректора Ко-

вчук В. М. 

 

В. о. ректора Ко-

вчук В. М. 

 

 

2. 1. Затвердження плану видання навчально-

методичної літератури в університеті на 2018-

2018 навчальний рік 

2. Про підготовку навчально-методичних 

комплексів по дисциплінах на кафедрах факу-

льтетів 

3. Про готовність документації до проведення 

акредитації освітніх програм ступеня «ма-

гістр» спеціальностей 201 –Агрономія, 202 – 

Захист і карантин рослин, 203 – Садівництво і 

виноградарство, 193 – Геодезія та землеустрій 

4. Поточні справи 

Жовтень Декани факульте-

тів 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

Декани факульте-

тів 

 

 

 

 

3. 1. Аналіз результатів атестації студентів 

 

2. Про підготовку факультетів до проведення 

зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 навча-

льного року 

3. Про стан роботи наукових студентських гу-

ртків в університеті 

4. Про готовність документації до проведення 

акредитації освітніх програм ступеня «ма-

гістр» спеціальностей 051 – Економіка, 071 – 

Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 

208 – Агроінженерія 

5. Поточні справи 

Листопад Декани факульте-

тів 

Декани факульте-

тів 

 

Завідувачі кафедр 

 

Декани факульте-

тів 

4. 1. Про забезпечення індивідуалізації навчання 

студентів ОКР «Магістр» 

2. Про методичне забезпечення індивідуаль-

них завдань для студентів заочної форми на-

Грудень Декани факульте-

тів 

Декани факульте-

тів 



вчання 

3. Про готовність методичних рекомендацій 

для проходження виробничих та навчальних 

практик студентами факультету 

4. Про готовність документації до проведення 

акредитації освітніх програм ступеня «ма-

гістр» спеціальностей 204 – Технологія виро-

бництва і переробки продукції тваринництва, 

211 – Ветеринарна медицина, 212 – Ветерина-

рна гігієна, санітарія і експертиза 

5. Поточні справи 

 

Декани факульте-

тів 

 

Декани факульте-

тів 

 

5. 1. Аналіз результатів проведення зимової ек-

заменаційної сесії та рекомендації з удоскона-

лення навчального процесу в університеті 

2. Про методичне забезпечення індивідуаль-

них науково-дослідних завдань студентів 

3. Поточні справи 

Лютий Декани факульте-

тів 

 

Декани факульте-

тів 

 

6. 1. Про проведення наукових конференцій, ди-

спутів, публікацій статей 

2. Про методичне забезпечення дистанційного 

навчання студентів 

3. Про дотримання стандартів оформлення 

списку використаних джерел в дипломному і 

курсовому проектуванні 

4. Поточні справи. 

Березень Декани факульте-

тів 

 

Декани факульте-

тів 

Завідувачі кафедр 

7. 1. Про затвердження програм та завдань до 

вступних випробувань на 2019 рік 

2. Аналіз результатів атестації студентів 

3. Поточні справи 

Квітень Декани факульте-

тів 

Декани факульте-

тів 

8. 1. Затвердження навчальних та робочих планів 

на 2019-2020 навчальний рік 

2. Поточні справи 

Травень Завідувачі кафедр 

9. 1. Аналіз результатів роботи Екзаменаційних 

комісій 

2. Аналіз змісту проведених відкритих занять 

викладачами університету. 

3. Поточні справи 

Червень Декани факульте-

тів 

Завідувачі кафедр 

10. 1. Обговорення результатів проведення літ-

ньої екзаменаційної сесії 

2. Аналіз результатів виконання плану видан-

ня методичних розробок, посібників, підруч-

ників, монографій 

3. Затвердження звіту про роботу навчального 

відділу університету. 

4. Організація навчального процесу в 2019-

2020 навчальному році для підвищення якості 

і успішності студентів університету 

Липень Декани факульте-

тів 

Голови методич-

них комісій фа-

культетів 

Керівник навча-

льного відділу 

В.о. ректора 

 


