
План роботи навчально-методичної комісії 

факультету ветеринарної медицини НУБіП України на 2019 р. 
 

№ 

пп 
Зміст заходу Дата про-

ведення 

Відповідальні 

1. Звіт про роботу навчально-методичної комісії факультету 

ветеринарної медицини НУБіП України за 2018 р. 

січень Костюк В.К. 

2. Визначення напрямів діяльності науково-методичної ко-

місії на рік та віддалену перспективу. 

січень- 

березень 
Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І. 

3. Аналіз виконання плану видання навчально-методичної 

літератури упродовж 2018 року 

січень Цвіліховсь-

кий М.І. 

4. Розгляд та затвердження плану видання навчально-

методичної літератури на 2019 рік 

січень Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І. 
5. Про підготовку до акредитації освітньої програми підго-

товки фахівців ОС «Бакалавр»  

І квартал Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І., 

Данілов В.Б. 

6. Про формування блоку дисциплін за вибором студента 

навчального плану підготовки фахівців ОС «Магістр» за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на основі по-

вної загальної середньої освіти 

січень-

березень 

Костюк В.К., 

Данілов В.Б. 

7. Про формування блоку дисциплін за вибором студента 

навчального плану підготовки фахівців ОС «Магістр» за 

спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експе-

ртиза» на основі повної загальної середньої освіти 

січень-

березень 

Костюк В.К., 

Данілов В.Б. 

8. Формування авторських колективів з підготовки навчаль-

но-методичної літератури. 

упродовж 

року 

Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І. 

9 Розгляд та рекомендація до видання методичних вказівок, 

рекомендацій, порад тощо для лабораторних і практичних 

занять, самостійної роботи студентів та навчальної і ви-

робничої практик. 

упродовж 

року 

Костюк В.К. 

10 Про уникнення дублювання окремих тем та розділів як 

під час викладання різних дисциплін у межах одного ОС, 

так і різних ОС. 

упродовж 

року 

Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І., 

Данілов В.Б. 

11 Приведення програм навчальних дисциплін та навчаль-

них планів підготовки фахівців спеціальності 211 «Вете-

ринарна медицина» у відповідність до критеріїв Європей-

ської асоціації закладів ветеринарної освіти 

упродовж 

року 

Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І., 

Данілов В.Б. 

12 Розгляд питання щодо навчально-методичного забезпе-

чення підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

упродовж 

року 
Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І. 

13 Розгляд та рекомендація до затвердження Навчальних 

планів підготовки фахівців за спеціальністю 211 «Ветери-

нарна медицина» ОС «Магістр» на основі повної загаль-

ної середньої освіти, базової вищої освіти та ОС «Бака-

лавр» на основі неповної вищої освіти 

упро-

довж 

року 

Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І., 

Данілов В.Б. 

14 Розгляд та рекомендація до затвердження Навчальних 

планів підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальніс-

упро-

довж 

року 

Костюк В.К., 

Цвіліховсь-

кий М.І., 



тю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на 

основі повної загальної середньої та базової вищої освіти. 

Данілов В.Б. 

15 Формування електронного каталогу наукової, навчальної 

та методичної літератури, авторами та співавторами якої є 

співробітники факультету. 

упродовж 

року 
Деркач І.M. 

 

Голова НМК, професор                                                                    В.К. Костюк 

 


