
ЗВІТ
роботи НМР ФВГЕП за період 2020-2021 н.р.

1. Згідно діючого Положення про навчально-методичну раду 
факультету за 2020-2021 н.р. було проведено 8 засідань. Здійснено 
координація роботи навчально-методичних комісій спеціальностей 
факультету та окремих структурних підрозділів університету.

2. Розроблено проекти освітньо-професійних програм, обговорено 
рецензії на проекти та рекомендовано на погодження Вченою радою 
факультету і затвердження Вченою радою університету освітньо- 
професійних програм зі змінами та доповненнями (9 освітньо-професійних 
програм).

3. Розглянуто та затверджено 26 навчальних та 26 робочих планів для 
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» різних 
освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка на 
факультеті.

4. Затверджено навчальні та робочі програми навчальних дисциплін на 
21-22 н.р. та здійснено аналіз щодо оновлення їх змісту.

5. Обговорено та затверджено структуру та обсяг кваліфікаційних робіт 
здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти спеціальностей 
факультету, а також практичного впровадження системи виявлення та 
запобігання академічному плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів зі 
спеціальностей факультету.

6. Обговорено та затверджено перелік вибіркових дисциплін, їх 
анотацій та каталогів для студентів ОС «Бакалавр», «Магістр» освітньо- 
професійних програм факультету.

7., Підготовлено відомості про самооцінювання освітньої програми  ̂• • • •«Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої
освіти. Обговорено звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої
програми експертною групою, галузевою експертною радою та рішення
НАЗЯВО. Обговорено та погоджено зміни до освітньо-професійної програми
.«Фармація, промислова фармація» для магістерського рівня вищої освіти,
навчальних та робочих планів, каталогу вибіркових дисциплін з врахуванням
зауважень експертної групи, ГЕР.

8. Проаналізовано якість знань та успішність студентів з навчальних 
дисциплін за результатами екзаменаційних сесій та обговорено шляхи їх 
покращення. А також обговорено результати підсумкових атестацій, ЄДКІ та 
іспитів «КРОК» та план реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій 
2020-21 н.р.

9. Обговорено залучення до освітнього процесу роботодавців для 
досягнення результатів навчання, передбачених освітньо-професійними 
програмами та стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями.

10. Проведено низку заходів із популяризації академічної 
доброчесності для здобувачів кожної спеціальності факультету.
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11. Проаналізовано програми і результати навчальних та виробничих 
практик освітніх програм та їх можливості забезпечення компетентностей, 
які потрібні для подальшої професійної діяльності. Обговорено розширення 
баз практик, проведено робочі зустрічі із керівництвом нових баз практики.

12. Обговорено організацію освітнього процесу за віддаленої форми 
навчання та проаналізовано взаємодію усіх учасників освітнього процесу на 
кафедрах факультету. Рекомендовано пришвидшити наповнення системи 
Моосіїе для студентів як денної, так і заочної форм навчання.

13. Обговорено та внесено пропозиції до низки проектів нормативних 
документів університету (Індивідуального навчального плану студента, 
Положення про ліквідацію академічної заборгованості та перескладання 
підсумкових форм контролю здобувачами вищої освіти, Положення про 
реалізації права на академічну мобільність, зразки робочої програми тощо).

14. Заслухано гарантів ОПП про хід підготовки до акредитації 
освітньо-професійних програм «Фармація, промислова фармація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, «Екологія» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, запланованої у 2020-21 н.р.

15. Розглянуто та рекомендовано до друку 66 навчально-методичних 
напрацювання.

16. Проведено аналіз видань навчально-методичної літератури за 2020- 
2021 н.р.

17. Заслухано звіти голів методичних комісій спеціальностей 
факультету

Голова НМР ФВГЕП Н.Б.Сливка
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