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З В І Т 

про роботу навчально-методичної ради 

факультету харчових технологій та біотехнології 

за 2021–2022 н.р. 

 

Згідно діючого Положення про навчально-методичну раду факультету 

протягом 2021-2022 н.р. було проведено сім засідань. 

За звітний період навчально-методичною радою було проведено такі види 

робіт: 

1. Розроблення, аналіз та рекомендація на погодження вченою радою 

факультету харчових технологій та біотехнології освітньо-професійних програм: 

– «Харчові технології» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»; 

– «Технології зберігання, консервування і переробки молока» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 

18 «Виробництво та технології»; 

– «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 

18 «Виробництво та технології»; 

– «Біотехнології та біоінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 

16 «Хімічна та біоінженерія»; 

– «Біотехнології та біоінженерія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 

16 «Хімічна та біоінженерія». 

2. Розроблення, аналіз, погодження та затвердження навчальних планів для 

підготовки бакалаврів та магістрів з галузі знань 18 «Виробництво та технології» 

за спеціальністю 181 «Харчові технології» та з галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

3. Розгляд та затвердження графіків навчального процесу на 2022–2023 н.р. 

4. Розроблення, аналіз, погодження та затвердження робочих навчальних 

планів для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 181 «Харчові технології» 

та 162 «Біотехнології та біоінженерія» на 2022–2023 навчальний рік. 

5. Розгляд та затвердження силабусів навчальних дисциплін і робочих 

програм навчальних дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

6. Обговорення переліку вибіркових дисциплін, їх анотацій та затвердження 

каталогів вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», 
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«Магістр» освітньо-професійних програм факультету. 

7. Аналіз програм та результатів навчальних та виробничих практик 

освітніх програм та їх можливості забезпечення компетентностей, що потрібні для 

подальшої професійної діяльності. 

8. Проведення контролю за організацією поточного та підсумкового 

контролю знань здобувачів вищої освіти. 

9. Проведення контролю за якістю проведення відкритих лекцій, 

лабораторних та практичних занять. 

10. Аналіз якості знань та успішності здобувачів вищої освіти з навчальних 

дисциплін за результатами екзаменаційних сесій та обговорення шляхів їх 

покращення. 

11. Проведення аналізу результатів підсумкових атестацій здобувачів 

першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 181 «Харчові 

технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

12. Обговорення та внесення пропозиції до проєктів нормативних 

документів університету («Положення про підготовку фахівців за дуальною 

формою здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького», зразок силабуса 

навчальної дисципліни тощо). 

13. Проведення обговорення організації освітнього процесу за віддаленої 

форми навчання та проаналізовано взаємодію учасників освітнього процесу. 

14. Затвердження питань та білетів для проведення кваліфікаційного іспиту. 

15. Розгляд та рекомендація до друку 11 навчально-методичних розробок, 

серед яких були: 

– навчально-методичні посібники – 2 праці; 

– навчальний посібник – 1 праця; 

– лабораторні практикуми – 2 праці; 

– конспект лекцій – 2 праці; 

– методичні вказівки – 3 праці; 

– методичні рекомендації – 1 праця. 

16. Аналіз виконання плану видавництва навчально-методичної літератури 

за 2021–2022 н.р. 

17. Аналіз стану навчально-методичного забезпечення дисциплін на 

кафедрах факультету. 

18. Формування експертних рад стейкхолдерів освітніх програм 

181 «Харчові технології» і 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

19. Обговорення якості освітнього процесу на факультеті у розрізі 

ефективного поєднання очного та дистанційного навчання. 

20. Заслухано голів навчально-методичних комісій спеціальностей
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