
РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 
Миколаївського НАУ

від 22.02.2023 р., 
протокол № 6



РІШЕННЯ 
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про науково-методичне забезпечення участі здобувачів вищої 
освіти у Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі 

«Аграрні науки та продовольство»

Заслухавши та обговоривши інформацію наукового керівника Науково- 
творчого товариства молодих науковців МНАУ, заступника голови 
організаційного комітету Міжнародного студентського професійного 
творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство» Панфілову А. В. щодо 
винесеного на обговорення питання, науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про науково-методичне забезпечення участі 
здобувачів вищої освіти у Міжнародному студентському професійному 
творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство» (далі - Конкурсу) 
взяти до відома.

2. Забезпечити чітке дотримання вимог Регламенту проведення 
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні 
науки та продовольство», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 09.01.2023 р. №9, передбачивши його обов’язкову наявність у 
складі нормативно-правових документів кафедр, які відповідають за 
підготовку здобувачів вищої освіти для участі у Конкурсі.

Відповідальні: організаційні
секретарі Конкурсу, заступники 
деканів з наукової роботи факультету 
агротехнологій, інженерно-
енергетичного факультету та 
факультету ТВППТСБ, голови 
науково-методичних комісій
факультетів, завідувачі' кафедр, 
наукові керівники.
Термін: березень 2023 року.

3. З метою підвищення рівня наукової підготовки студентів та 
результативності їх участі у II етапі Міжнародного студентського 
професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство» 
забезпечити формування та щорічне оновлення тематики студентських 
наукових досліджень.

Відповідальні: декани факультету 
агротехнологій, інженерно- 



енергетичного факультету та 
факультету ТВГШТСБ, завідувачі 
кафедр, керівники студентських 
наукових гуртків факультетів.
Термін: постійно.

4. Під час реалізації освітніх програм продовжити практику поєднання 
навчання з практичним досвідом та науковими дослідженнями на провідних 
підприємствах Південного регіону України з відповідним відображенням 
результатів студентських наукових досліджень у наукових проектах, 
наукових публікаціях, патентах, а також їх апробації на наукових 
конференціях тощо.

Відповідальні: гаранти ОП, декани 
факультетів, завідувачі кафедр, 
наукові керівники.
Термін: 2023 рік.

5. З метою підвищення результативності участі студентів у II етапі 
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні 
науки та продовольство» продовжити практику залучення до співавторства 
здобувачів вищої освіти із закордонних закладів вищої освіти.

Відповідальні: науково-дослідний 
центр міжнародного співробітництва 
і правового забезпечення, декани 
факультету агротехнологій,
інженерно-енергетичного факультету 
та факультету ТВППТСБ, завідувачі 
кафедр, наукові керівники.
Термін: постійно.

6. З метою популяризації Міжнародного студентського 
професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство» у 
міжнародному освітньо-науковому просторі та збільшення кількості 
учасників у ньому, активізувати роботу щодо налагодження зв’язків із 
закордонними закладами вищої освіти.

Відповідальні: декани факультету 
агротехнологій, інженерно-
енергетичного факультету та 
факультету ТВППТСБ, завідувачі 
кафедр, науково-дослідний центр 
міжнародного співробітництва і 
правового забезпечення.
Термін: постійно.

7. З метою підтримання високого професійного рівня проведення 
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні 
науки та продовольство» залучати професійні організації, спілки, об’єднання 



тощо.
Відповідальні: декани факультету 
агротехнологій, інженерно-
енергетичного факультету та 
факультету ТВ1І11ТСБ, завідувачі 
кафедр. 
Термін: постійно.

8. Забезпечити висвітлення інформації про хід та підсумки проведення 
Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні 
науки та продовольство» на офіційному сайті університету, персональних 
сторінках/сайтах факультетів, офіційних сторінках університету та 
факультетів у соціальних мережах тощо.

Відповідальні: організаційні
секретарі Конкурсу, заступники 
деканів з наукової роботи факультету 
агротехнологій, інженерно-
енергетичного факультету та 
факультету ТВППТСБ.
Термін: березень-червень 2023 року.

9. З метою належного науково-методичного супроводу, врахування в 
освітньому процесі студентських наукових здобутків, поліпшення організації 
наукової діяльності на факультетах університету, підвищення 
результативності участі здобувачів вищої освіти у конкурсах міжнародного і 
всеукраїнських рівнів забезпечити:

- обговорення результатів новітніх досліджень у лекційному матеріалі, 
виконання завдання для самостійної роботи та виконання практичних 
(лабораторних) робіт, що вимагають від здобувачів вищої освіти розуміння 
наукової складової у інноваційних технологіях;

- наявність та періодичне оновлення документації НМК з науково- 
дослідної роботи студентських гуртків на кафедрах МНАУ відповідно до 
затвердженої структури;

- оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти з обов’язковим 
відображенням оцінки у робочій програмі та силабусі з навчальної 
дисципліни.

Відповідальні: декани факультетів, 
голови НМК факультетів, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні
працівники.
Термін: 2023/2024 н.р.

Голова науково-методичної ради

Секретар

Дмитро БАБЕНКО

Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ 
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в 
університеті. Оновлення нормативної бази щодо забезпечення якості 

освіти в університеті»

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з адміністративно- 
господарської та правової роботи СоколікаВ.Д. щодо винесеного на 
обговорення питання, науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про необхідність оновлення нормативної бази щодо 

забезпечення якості освіти в університеті взяти до відома.
2. Оновити положення про внутрішню систему забезпечення якості 

вищої освіти в університеті; розробити структуру відповідальних.
Відповідальні: уповноважений
представник керівництва з якості 
Соколік В.Д., завідувач кафедри 
фінансів, банківської справи та 
страхування Сіренко Н.М.
Термін: березень 2023 року.

3. Оновити документовану процедуру системи менеджменту якості 
«Внутрішні аудити».

Відповідальні: уповноважений
представник керівництва з якості 
Соколік В.Д.
Термін: березень 2023 року.

4. Створити робочу групу з проведення внутрішнього аудиту 
нормативної бази щодо забезпечення якості освіти в університеті.

Відповідальні: уповноважений
представник керівництва' з якості 
Соколік В.Д., перший проректор 
Бабенко Д.В.
Термін: березень 2023 року.

5. Провести перевірку щодо повноти ознайомлення працівників з 
діючою системою менеджменту якості в університеті. За результатами 
перевірки надати звіт уповноваженому представнику керівництва з якості 
Соколіку В.Д.

Відповідальні: начальник відділу 
кадрів Машкіна Л.В., керівники 



структурних підрозділів університету.
Термін: березень 2023 року.

6. Затвердити відповідальних осіб за ведення номенклатури справ у 
відповідному структурному підрозділі та провести самоаналіз відповідно до 
документованої процедури системи менеджменту якості Внутрішні аудити.

Відповідальні: керівники
структурних підрозділів університету.
Термін: березень 2023 року.

7. Оприлюднювати на сторінках кафедр, факультетів та офіційному 
вебсайті університету точну та достовірну інформацію про їх діяльність, цілі, 
очікувані результати та досягнення в обсязі, достатньому для інформування 
зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів.
Термін: постійно.

8. Провести аналіз виявлених ризиків з оцінкою їх значимості та 
переліку заходів з мінімізації/максимізації виявлених ризиків/можливостей у 
розрізі факультетів та кафедр з подальшим винесенням на загальний розгляд 
та затвердження переліку заходів з мінімізації/максимізації виявлених 
ризиків/можливостей, що сприяють забезпеченню якості вищої освіти в 
університеті.

Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр, уповноважений 
представник керівництва з якості 
Соколік В.Д.
Термін: березень 2023 року.

9. Удосконалити механізм захисту авторського права університету 
на результати інтелектуальної власності, створені у процесі освітньо- 
наукової діяльності співробітників університету, та визначити розподіл прав 
сумісної власності.

Відповідальні: уповноважений
представник керівництва з якості 
Соколік В.Д., завідувач НДВ 
Потриваєва Н.В.
Термін: березень-квітень 2023 року.

10. Розробити положення про змішану форму навчання у 
Миколаївському національному аграрному університеті.

Відповідальні: керівник навчального 
відділу Біліченко О.С, завідувач 
кафедри інформаційних систем і 
технологій Волосюк Ю.В.
Термін: березень-квітень 2023 року.



11. Структурним підрозділам університету оновити нормативну базу 
діяльності структурного підрозділу, у разі необхідності розробити нові 
положення з урахуванням адміністративно-структурних змін в університеті, 
розмістити оновлену інформацію та зробити посилання на нормативні 
документи, що регулюють їх діяльність, на сторінках вебсайтів.

Відповідальні: керівники
структурних підрозділів університету.
Контроль: завідувач кафедри
інформаційних систем і технологій 
Волосюк Ю.В.
Термін: квітень 2023 року.

12. Оновити посадові (робочі) інструкції співробітників 
Миколаївського національного агарного університету з урахуванням 
адміністративно-структурних змін в університеті.

Відповідальні: начальник відділу 
кадрів Машкіна Л.В.
Термін: березень 2023 року.

13. Провести в університеті зовнішній наглядовий аудит системи 
менеджменту якості МНАУ.

Відповідальні: уповноважений
представник керівництва з якості 
Соколік В.Д., перший проректор 
Бабенко Д.В.
Термін: серпень 2023 року.

Голова науково-методичної ради Дмитро БАБЕНКО

Секретар Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ
науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про розгляд та рекомендації до затвердження освітніх програм 
підготовки здобувачів за рівнями вищої освіти та спеціальностями на 

2023/2024 навчальний рік»

Заслухавши і обговоривши доповідь представника відділу ліцензування 
та акредитації старшого викладача Костирко А.Г. щодо винесеного на 
обговорення питання, науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати до затвердження вченою радою університету та 
використання в освітньому процесі у 2023/2024 навчальному році 
представлені освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти 
початкового (короткого циклу), першого (бакалаврського), другого 
(магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти:

Обліково-фінансовий факультет:
1) Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 

підготовки здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) 
вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування»;

2) Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування»;

3) Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування»;

4) Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» підготовки здобувачів вищої освіти початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»;

5) Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, 
страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»;



6) Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, 
страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».

Факультет менеджменту:
1) Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» підготовки 

здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології»;

2) Освітньо-професійна програма «Туризм» підготовки здобувачів 
вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування»;

3) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» підготовки 
здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»;

4) Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 
адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування»;

5) Освітньо-професійна програма «Економіка» підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки»;

6) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміні стру вання»;

7) Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 
«Сфера обслуговування»;

8) Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології»;

9) Освітньо-професійна програма «Туризм» підготовки здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
242 «Туризм і рекреація» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»;

10) Освітньо-професійна програма «Публічне управління та
адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого 



(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування»;

11) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»;

12) Освітньо-наукова програма «Економіка» підготовки здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки»;

13) Освітньо-наукова програма «Менеджмент» підготовки здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».

Інженерно-енергетичний факультет:
1. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти «Агроінженерія» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

2. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

3. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

4. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» початкового 
рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 
«Електрична інженерія»;

5. Освітньо-професійна програма підготовки здобувдчів вищої 
освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 
«Електрична інженерія»;

6. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 
«Електрична інженерія»;



7. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології)» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта 
(015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

8. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології)» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта 
(015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Факультет агротехнологій:
1) Освітньо-професійна програма «Агрономія» підготовки 

здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

2) Освітньо-професійна програма «Агрономія» підготовки здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»;

3) Освітньо-професійна програма «Агрономія» підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

4) Освітньо-наукова програма «Агрономія» підготовки здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»;

5) Освітньо-наукова програма «Агрономія» підготовки здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

6) Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 
«Архітектура та будівництво»;

7) Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 
«Архітектура та будівництво».

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 
стандартизації та біотехнології:

1) Освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія» 
підготовки здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) 



вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі 
знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»;

2) Освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія» 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 
«Хімічна інженерія та біоінженерія»;

З) Освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія» 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 
«Хімічна інженерія та біоінженерія»;

4) Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація і 
сертифікація» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні 
технології» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні 
комунікації»;

5) Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація і 
сертифікація» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні 
технології» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні 
комунікації»;

6) Освітньо-професійна програма «Харчові технології» підготовки 
здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 
спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та 
технології»;

7) Освітньо-професійна програма «Харчові технології» підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та 
технології»;

8) Освітньо-професійна програма «Харчові технології» підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та 
технології»;

9) Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» підготовки здобувачів вищої освіти початкового 
рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 
науки та продовольство»;

10) Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» підготовки здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 
20 «Аграрні науки та продовольство»;

11) Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» підготовки здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 



«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 
20 «Аграрні науки та продовольство»;

12) Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» підготовки здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 
науки та продовольство»;

13) Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» підготовки здобувачів вищої освіти початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна 
медицина» галузі знань 21 «Ветеринарія»;

14) Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі 
знань 21 «Ветеринарія».

Голова науково-методичної ради

Секретар

Дмитро БАБЕНКО

Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ 
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про затвердження скоригованого Плану видання навчально- 
методичної літератури МНАУ на 2023 рік»

Заслухавши і обговоривши інформацію керівника навчального відділу 
Біліченка О.С. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 
рада університету

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити скоригований План видання навчально-методичної 
літератури МНАУ на 2023 рік.

2. Завідувачам кафедр та науково-педагогічним працівникам 
університету забезпечити своєчасне видання навчально-методичної 
літератури у 2023 році згідно затвердженого Плану на 2023 рік.

Відповідальні: завідувачі кафедр, 
науково-педагогічні працівники.
Термін: 2023 рік.

3. Деканам факультетів, головам науково-методичних комісій 
факультетів забезпечити не менше двох разів на 2023 рік розгляд питання 
щодо виконання Плану видання навчально-методичної літератури на 2023 рік 
на засіданнях вчених рад та науково-методичних комісій факультетів.

Відповідальні: декани факультетів, 
голови науково-методичних комісій 
факультетів.
Термін: травень, грудень 2023 року.

4. Науково-методичній раді університету розглянути питання про 
стан видання навчально-методичної літератури за І півріччя 2023 року зі 
звітами голів науково-методичних комісій факультетів.

Відповідальні: перший . проректор
Бабенко Д.В.
Термін: червень 2023 року.

Голова науково-методичної ради

Секретар

Дмитро БАБЕНКО

Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ
науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету 
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про розгляд та схвалення Робочого порядку проведення опитування 
(анкетування) учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх 

стейкхолдерів) у Миколаївському національному аграрному 
університеті»

Заслухавши і обговоривши доповідь керівника Центру соціологічних 
досліджень МНАУ Довгаль О.В. щодо винесеного на обговорення питання, 
науково-методична рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Схвалити Робочий порядок проведення опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів) у 
Миколаївському національному аграрному університету.

2. Інформувати усіх гарантів освітніх програм та науково- 
педагогічних працівників щодо необхідності використання опитування 
(анкетування) учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх 
стейкхолдерів) у Миколаївському національному аграрному університеті 
відповідно до Робочого порядку проведення опитування (анкетування) 
учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів) у 
Миколаївському національному аграрному університету.

Відповідальні: керівник Центру
соціологічних досліджень МНАУ 
Довгаль О.В., декани факультетів.
Термін: до 01 березня 2023 року.

3. Використовувати Робочий порядок проведення опитування 
(анкетування) учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх 
стейкхолдерів) у Миколаївському національному аграрному університеті у 
провадженні освітньої діяльності та реалізації освітніх програм (освітньо- 
професійні, освітньо-наукові).

Відповідальні: керівник Центру
соціологічних досліджень МНАУ 
Довгаль О.В., керівник навчального 
відділу Біліченко О.С., декани 
факультетів, гаранти освітніх програм.
Термін: постійно.

4. Контроль за проведенням опитування (анкетування) учасників 
освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів) у 



Миколаївському національному аграрному університеті покласти на 
керівника навчального відділу університету.

Відповідальні: керівник навчального 
відділу Біліченко О.С.
Термін: кожні півроку.

5. Розмістити Робочий порядок проведення опитування 
(анкетування) учасників освітнього процесу (внутрішніх та зовнішніх 
стейкхолдерів) у Миколаївському національному аграрному університеті на 
сайті університету для ознайомлення учасників освітнього процесу та 
використання у провадженні освітньої діяльності.

Відповідальні: керівник Центру
соціологічних досліджень МНАУ 
Довгаль О.В., завідувач кафедри 
інформаційних систем і технологій 
Волосюк Ю.В.
Термін: до 01 березня 2023 року.

Голова науково-методичної ради

Секретар

Дмитро БАБЕНКО

Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ 
науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Про форми атестації випускників Миколаївського національного 
аграрного університету у 2022/2023 навчальному році»

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора 
Бабенка Д.В. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 
рада університету

ВИРІШИЛА:
Керуючись Стандартами вищої освіти України та іншими 

нормативними документами щодо організації освітнього процесу в закладах 
вищої освіти України, рекомендувати вченій раді університету встановити 
такі форми атестації випускників університету у 2022/2023 навчальному році:

1. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, освітній 
ступінь «Молодший бакалавр» - атестаційний екзамен (відсутність Стандарту 
вищої освіти).

2. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, освітній ступінь 
«Бакалавр» - атестація згідно зі Стандартом вищої освіти.

Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи (проекту) - 50-60 
сторінок друкованого тексту.

Обсяг навчального навантаження на керівництво, консультування та 
рецензування кваліфікаційної роботи - 10 годин у розрахунку на одного 
здобувана вищої освіти, у тому числі: керівництво та консультування - 8 
годин; рецензування - 2 години.

3. Другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітній ступінь 
«Магістр» - атестація згідно зі Стандартом вищої освіти.

Голова науково-методичної ради

Секретар

Дмитро БАБЕНКО

Ольга ЛУГОВА



РІШЕННЯ
науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету
від 22 лютого 2023 р., протокол № 6

«Розгляд навчальних планів і графіків освітнього процесу для 
здобувачів вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік»

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора 
БабенкаД.В. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 
рада університету

ВИРІШИЛА:
1. Деканам факультетів і директорам коледжів МНАУ розробити та 

в термін до 16 березня 2023 року розглянути на засіданнях вчених рад 
факультетів та педагогічних радах коледжів навчальні плани і графіки 
освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 
навчання на 2023/2024 навчальний рік з урахуванням стандартів вищої 
освіти, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: декани факультетів, 
директори коледжів МНАУ.
Термін: 16 березня 2023 року.

2. У навчальних планах передбачити виконання курсових робіт 
(проектів) міждисциплінарного характеру, а також встановити кількість 
курсових робіт (проектів) та контрольних (розрахунково-графічних) робіт на 
одного здобувана денної та заочної форм навчання:

- курсова робота (проект) - не більше 1 на семестр;
- контрольна (розрахунково-графічна) робота - не більше 2 на семестр.

Відповідальні: декани факультетів, 
керівник навчального відділу 
Біліченко О.С.
Термін: 2023/2024 н.р.

3. За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України встановити 
на 2023/2024 навчальний рік тижневе аудиторне навантаження для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання на рівні 24-30 годин.

Відповідальні: керівник навчального 
відділу Біліченко О.С., декани 
факультетів.
Термін: 2023/2024 н.р.

4. Відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти за 
початковим рівнем (короткий) цикл вищої освіти, першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
забезпечити проведення атестації та роботу екзаменаційних комісій 



відповідно до вимог чинного законодавства. Форма атестації повинна бути 
зазначена у освітній програмі та відповідати стандарту вищої освіти, 
національній рамці кваліфікацій.

Відповідальні: декани факультетів.
Термін: 2023/2024 н.р.

5. У навчальних планах на 2023/2024 навчальний рік затвердити такі 
терміни освітніх заходів:

а) денна форма навчання:
перший семестр — 01.09.2023 р. — 08.12.2023 р. (15 тижнів);
зимова екзаменаційна сесія - 11.12.2023 р. - 22.12.2023 р. (2 

тижні);
пільгова сесія - 25.12.2023 р. - 29.12.2023 р.;
зимові канікули - 02.01.2024 р. - 19.01.2024 р. (З тижні);
початок другого семестру - 22.01.2024 р.;

б) заочна форма навчання:
- передбачити дві лабораторно-екзаменаційні сесії на навчальний рік з 

початком занять 1 вересня, а також установчу екзаменаційну сесію для тих 
здобувачів, які вступили на навчання в університеті у поточному році;

- для освітнього ступеня «Бакалавр» 4 курсу термін закінчення 
навчання та проведення підсумкової атестації - червень 2024 року;

в) здобувані вищої освіти ступеня доктора філософії:
перший семестр - 01.11.2023 р. - 15.12.2023 р. (7 тижнів);
зимова екзаменаційна сесія - 18.12.2023 р. - 22.12.2023 р. (1 

тиждень);
- другий семестр - 11.03.2024 р. - 10.05.2024 р. (9 тижнів);
- літня екзаменаційна сесія - 13.05.2024 р. - 17.05.2024 р. (1 тиждень).
6. Розглянути на засіданні науково-методичної ради університету 

навчальні плани і графіки освітнього процесу для здобувачів вищої освіти на 
2023/2024 навчальний рік для їх подальшого схвалення вченою радою 
університету та затвердження ректором університету.

Відповідальні: перший проректор
Бабенко Д.В.
Термін: 22 березня 2023 року.

7. Винести на засідання вченої ради університету питання розгляду, 
схвалення та затвердження навчальних планів і графіків освітнього процесу 
для здобувачів вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік.

Відповідальні: керівник навчального 
відділу Біліченко О.С.
Термін: 28 березня 2023 року.

Голова науково-методичної ради Дмитро БАБЕНКО

Секретар Ольга ЛУГОВА


