
МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Кафедри технології переробки продукції тваринництва  

на 2017-2018 навчальний рік 

1. Розробка навчальних планів, робочих навчальних планів (в частині участі 

кафедри). 

2. Розробка робочих програм з дисциплін кафедри (за переліком дисциплін та 

по кожному викладачу). 

3. Розробка текстів лекцій з дисциплін кафедри (за переліком дисциплін та по 

кожному викладачу). 

4. Розробка методичного забезпечення лабораторних і практичних занять з 

дисциплін кафедри (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

5. Розробка питань та завдань для проведення вхідного, поточного, 

модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового 

контролю, контролю залишкових знань студентів (ККР) (за переліком 

дисциплін та по кожному викладачу). 

6. Підготовка рекомендацій для самостійної роботи студентів з дисциплін 

кафедри (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

7. Підготовка рекомендацій щодо виконання контрольних робіт студентами 

заочного відділення (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

8. Написання і підготовка до видання методичних вказівок (рекомендацій) 

для курсового та дипломного проектування.  

9. Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних 

дисциплін.  

10. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, 

стендів, слайдів тощо).  

11. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.  

12. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального 

процесу.  

13. Переробка навчально-методичних матеріалів.  

14. Проведення навчально-виробничої конференції. 
 

№ 

п/п 
Найменування роботи 

Обсяг 

роботи 
Виконавці 

Строк 

виконання 

Дата 

затвердження 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Робота у Вченій раді академії,  

науково-методичній раді 

академії  і факультету, нарада у 

декана   

80 

 

20 

 

80 

80 

Тендітник В.С.,  

 

Кравченко О.І., 

 

Кузьменко Л.М. 

 

Кодак Т.С.   

 

по  липня 

2018 р. 

по  липня 

2018 р. 

по  липня 

2018 р. 

по  липня 

2018 р. 

 

протягом 

навчального 

року 

2. Скласти навчальне  

навантаження викладачів 

130 

 

Тендітник В.С. 

 

до  

30.08.17 р. 

29 серпня 

2017 року 



1 2 3 4 5 6 

  

3. Скласти план роботи кафедри 36 Тендітник В.С. до  

28.08.17 р. 

29 серпня 

2017 року 

 

4. Підготовка звітів про роботу 

викладачів  за минулий 

навчальний рік 

 

72 всі викладачі до  

10.08.17 

р. 

21 серпня 

2017 року 

 

5. Заповнення індивідуальних 

планів 

35 всі викладачі до   

10.08.17 

р. 

21 серпня 

2017 року 

6. Звіт про роботу кафедри 42 

18 

Тендітник В.С. 

Кузьменко Л.М.  

до  20.07. 

2017 р. 

21 серпня 

2017 року 

7. Складання рейтингу 24 

6 

Юхно В.М. 

Тендітник В.С. 

до  21.08. 

17 р. 

вересень 2017 

року 

8. Розробка робочих програм 280 всі викладачі до  

21.08.17 

р. 

29 серпня 

2016 року 

9. Підготовка НМК з дисциплін 

кафедри в т.ч. нових – «Основи 

стандартизації, метрології, 

сертифікації і управління 

якості» , 

 «БАР в харчових технологіях», 

«Інноваційні технології в м'ясо- 

і молокопереробній галузях»  

«Хіміко-бактеріологічний 

аналіз» 

820 

 

 

 

20 

40 

40 

40 

60 

всі викладачі 

 

 

 

Кузьменко Л.М. 

Кузьменко Л.М.  

Кравченко О.І. 

Ножечкіна Г.М. 

Кузьменко Л.М. 

до  

21.08.17  

 

 

 

до  

21.08.17. 

29 серпня 

2017 року 

 

 

 

 

29 серпня 

2017 року 

 

10. Написання конспектів лекцій 604 всі викладачі до  

1.02.18 р. 

 

протягом 

навчального 

року 

11. Підготовка до лекцій, 

лабораторних і практичних 

занять 

1010 всі викладачі протягом 

року 

з вересня 

2017 року 

12. Вивчення досвіду організації 

навчального процесу 

90 Кузьменко Л.М. 

Юхно В.М. 

Чуб О.А. 

протягом 

року 

з вересня 

2017 року 

13. Підготовка тестів і 

екзаменаційних білетів 

80 викладачі- 

екзаменатори 

до  

21.08.17 

 

29 серпня 

2017 року 

 

14. Участь в навчально-методичних 

конференціях 

42 всі викладачі лютий-

травень 

2018 р. 

лютий-

травень  

2018 р. 

15. Попередній захист дипломних 

робіт на кафедрі 

240 всі викладачі згідно 

графіків 

ЕК 

до 10.07.  

2018 р. 

16. Підготувати доповідь на 

методичну конференцію і статті 

в збірник академії  

90 кожен викладач  до  

1.03.18 р. 

 

21.02.2018 р. 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

17. Підготовка методичних 

рекомендацій з виконання 

лабораторно-практичних 

занять, контрольних робіт, 

курсового проектування і 

самостійної роботи 

453 Тендітник В.С., 

Юхно В.М., 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І., 

Чуб О.А., 

Кузьменко Л.М., 

Кодак Т.С. 

до  

21.08.    

17 р. 

21.08.2017 р. 

18. Підготовка і проведення 

навчально-виробничих 

конференцій (семінарів) для 

спеціалістів молокопереробних 

підприємств 

72 Ножечкіна Г.М. і 

викладачі 

 

до  

1.07.18 р. 

 

з вересня 

2017 року 

19. Підготовка студентів для участі 

в олімпіаді (вузівській і 

міжвузівській) 

 

24 всі викладачі до  

1.04.18 р. 

з грудня  

2018  року 

20. Методична і наукова робота 

заступників декана  

60 

60 

Кравченко О.І., 

Кузьменко Л.М.  

протягом 

року 

з вересня 

2017 року 

21. Керівництво кафедрою 40 Тендітник В.С. протягом 

року 

з вересня 

2017 року 

22. Скласти плани виховної роботи  

кафедри 

12 Тендітник В.С.  до  

20.08.17 р. 

з вересня 

2017  року 

23. Скласти план виховної роботи 

керівників груп  

8 Тендітник В.С., 

керівники груп   

до 

20.08.17 р. 

з вересня 

2017 року 

24. Розробка елементів 

дистанційної форми навчання 

300 всі викладачі протягом 

року 

протягом 

року 

25. Взаємовідвідування та контроль 

навчальних занять 

140 Тендітник В.С., 

всі викладачі 

протягом 

року 

21 08.2017 

року 

26 Розробка навчальної програми з 

дисципліни «Основи фахової 

діяльності» для спеціальності 

«Харчові технології» 

20 Будник Н.В. протягом 

року 

21 08.2017 

року 

Всього 5268  
 

 

 

 

План-видання 

Навчально-методичної літератури кафедри ТППТ на 2017-2018 роки 

№ 

п/п 

Найменування видання Автор (ППБ) Строки 

виконання 

1 Методичні рекомендації до самостійної роботи та до 

виконання контрольної роботи здобувачам вищої  освіти з 

дисципліни «Основи фахової діяльності» спеціальності 

«Харчові технології» 

Н.В.Будник Вересень 

2017 

2 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти 1-го курсу ФТВППТ спец.204 -ТВППТ з 

дисципліни «Основи фахової діяльності» (денна форма 

навчання) 

В.С. 

Тендітник 

Вересень 

2017 

3 Методичні рекомендації до самостійної роботи та до В.С. Жовтень 



виконання контрольної роботи здобувачів вищої  освіти 

спец. 204»ТВППТ» з дисципліни «Основи фахової 

діяльності» (заочна форма навчання) 

Тендітник 2017 

4 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІІ курсу ФТВППТ з дисципліни «Біохімія 

молока і молочних продуктів» (денна форма навчання) 

В.С. 

Тендітник 

Листопад 

2017 

5 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни «Біохімія 

молока і молочних продуктів» (заочна форма навчання) 

В.С. 

Тендітник 

Грудень 

2017 

6 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологія 

молока і молочних продуктів» (денна форма навчання) 

В.С. 

Тендітник 

Лютий 2018 

 

 

7 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти V курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологія 

молока і молочних продуктів» (заочна форма навчання) 

В.С. 

Тендітник 

Березень 

2018 

8 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти V курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологічне 

обладнання м’ясопереробних підприємств» (заочна форма 

навчання) 

Т.С. Кодак Вересень  

2017 

9 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІІІ курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств» 

(денна форма навчання) 

Т.С. Кодак Жовтень  

2017 

10 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств» 

(денна форма навчання) 

Т.С. Кодак Жовтень 

2017 

11 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти V курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологія 

м’яса і м’ясних продуктів» (заочна форма навчання) 

О.І. 

Кравченко 

Вересень  

2017 

12 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологія 

м’яса і м’ясних продуктів» (денна форма навчання) 

О.І. 

Кравченко 

Жовтень  

2017 

13 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Технологія м’яса і м’ясних продуктів» (денна форма 

навчання) 

О.І. 

Кравченко 

Жовтень 

2017 

14 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни «Технологія 

переробки продукції тваринництва» (денна форма 

навчання) 

О.І. 

Кравченко 

Жовтень  

2017 

15 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІV курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Технологія переробки продукції тваринництва» (денна 

форма навчання) 

О.І. 

Кравченко 

Жовтень 

2017 

16 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ІІ курсу ФТВППТ з дисципліни «Біохімія 

м’яса та м’ясних продуктів» (денна форма навчання) 

В.М. Юхно Вересень 

2017 

17 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІІ курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Біохімія м’яса та м’ясних продуктів» (денна форма 

навчання) 

В.М.  Юхно Вересень  

2017 



18 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІІ курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Біохімія молока та молочних продуктів» (денна форма 

навчання) 

В.С.  

Тендітник 

Листопад 

2017 

19 Методичні рекомендації до  лабораторних робіт і 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти ІІ курсу 

ФТВППТ з дисципліни «Мікробіологія молока  та молочних 

і м’ясних продуктів» (заочна  форма навчання) 

В.М. Юхно Листопад 

2017 

20 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

здобувачів вищої освіти ІІ курсу ФТВППТ з дисципліни 

«Мікробіологія молока та м’яса» (денна форма навчання) 

В.М.  Юхно Листопад 

2017 

21 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти І курсу 8.090102 ФТВППТ з дисципліни 

«Контроль якості та безпечності продукції тваринництва» 

(денна форма навчання) 

Г.М. 

Ножечкіна 

Вересень  

2017 

22 Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти І курсу 8.090102 ФТВППТ з дисципліни 

«Контроль якості та безпечності продукції тваринництва» 

(заочна форма навчання) 

Г.М. 

Ножечкіна 

Жовтень   

2017 

23 Основи стандартизації, метрології, сертифікації і 

управління якістю продукції  / Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів ІІІ-го курсу денної форми 

навчання за спеціальністю 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко  

Вересень  

2017 

24 Основи стандартизації, метрології, сертифікації і 

управління якістю продукції  / Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів та до виконання контрольної 

роботи студентами ІV-го курсу заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко 

Вересень  

2017 

25 Технологічне обладнання молокопереробних підприємств 

/ Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

стаціонарної     форми навчання напряму підготовки 

«Технологія виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко 

Вересень  

2017 

 

26 Технологічне обладнання молокопереробних підприємств 

/ Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та 

до виконання контрольної роботи студентами ІV-го курсу 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 

– «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко 

Жовтень 

2017 

27 Біологічно активні речовини у харчових технологіях / 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

денної форми навчання спеціальності «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко 

Вересень  

2017 

28 Біологічно активні речовини у харчових технологіях / 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 

та до виконання контрольної роботи студентами ІІ-го 

курсу заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Л.М. 

Кузьменко 

Жовтень 

2017 

29 Технологічне обладнання  м’ясо- і молокопереробних Л.М. Вересень  



підприємств / Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт студентами І і ІІ-го курсу стн денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції 
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