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науково-методичної ради  

Миколаївського НАУ 
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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету  

від 24 квітня 2019 р., протокол № 8 

«Про використання нетрадиційних форм навчання як творчого пошуку 

викладача коледжу» 

Заслухавши і обговоривши доповіді заступників директорів коледжів 

МНАУ з навчальної роботи Мандрик Л.П., Кузнєцової Т.М., Волобоєвої Л.І., 

Тубичко О.М. та комісії у складі Волосюка Ю.В., Каращук Л.М., 

Бацуровської І.В. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 

рада університету  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про використання нетрадиційних форм навчання як творчого 

пошуку викладача коледжу взяти до відома.  

2. Впроваджувати у навчальний процес нетрадиційні форми навчання, для 

яких характерне таке структурування змісту й форми, яке викликає зацікавленість 

у студентів і сприяє їх оптимальному розвитку, формуванню фахових 

компетентностей і вихованню. 

Відповідальні: заступники директорів 

коледжів з навчальної роботи. 

Термін: постійно. 

3. Деканам факультетів надавати консультаційну допомогу коледжам 

університету щодо проведення семінарів-тренінгів на тему: «Використання 

нетрадиційних форм навчання під час проведення занять з навчальних дисциплін 

у закладах вищої освіти» для викладачів коледжів. 

Відповідальні: декани факультетів, 

заступники директорів коледжів з 

навчальної роботи. 

Термін: І семестр 2019-2020 н.р. 

4. Розширити діапазон підприємств Миколаєва і області, на базі яких можна 

проводити виїзні практичні заняття та заняття-екскурсії. 

Відповідальні: заступники директорів 

коледжів з навчальної роботи. 

Термін: І семестр 2019-2020 н.р. 

5. Розробити графіки проведення відкритих занять з навчальних дисциплін з 

використанням нетрадиційних форм навчання з метою обміну педагогічним 

досвідом. 

Відповідальні: заступники директорів 

коледжів з навчальної роботи. 

Термін: до 31.05.2019 р. 



6. Залучати спеціалістів з провідних підприємств, наукових установ, 

закладів вищої освіти до проведення занять з фахових навчальних дисциплін для 

студентів коледжів. 

Відповідальні: заступники директорів 

коледжів з навчальної роботи. 

Термін: постійно. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету    Д.В. Бабенко 

 

Секретар               О.І. Лугова 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 24 квітня 2019 р., протокол № 8 

 

«Про публікаційну активність і продуктивність професорсько-

викладацького складу як фактор підвищення рейтингу університету  

в науковому і освітньому просторі та заходи щодо забезпечення 

дотримання академічної доброчесності в університеті» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача науково-дослідного відділу 

Потриваєвої Н.В. щодо винесеного для обговорення питання, науково-методична 

рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про публікаційну активність і продуктивність професорсько-

викладацького складу як фактору підвищення рейтингу університету в науковому 

і освітньому просторі та заходи щодо забезпечення дотримання академічної 

доброчесності в університеті взяти до відома. 

2. З метою підвищення якості публікацій НПП університету відповідно до 

міжнародних стандартів продовжити роботу щодо поліпшення якісного рівня 

англомовних анотацій та оформлення бібліографічних списків. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр, НПП. 

Термін: 2019-2020 н.р. 

3. З метою підвищення рівня наукової діяльності університету, актуальності 

та науковості публікацій НПП проводити науково-методичні семінари на 

факультетах щодо публікації статей у виданнях, які індексуються базами даних 

Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., директор бібліотеки 

Пустова О.Г., декани факультетів. 

Термін: щорічно. 

4. Активізувати роботу студентських наукових гуртків на факультетах 

університету та науково-творчого товариства молодих вчених. Підвищувати 

якість підготовки здобувачами вищої освіти університету наукових статей та 

сприяти їх публікації у виданнях, які індексуються базами даних Scopus, Web of 

Science та Index Copernicus. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники 

студентських наукових гуртків, наукові 

керівники. 

Термін: 2019-2020 н.р. 



5. Забезпечити обов’язковість не менше однієї на рік публікації науково-

педагогічними працівниками наукових праць з індексом цитування в 

міжнародних наукових виданнях, які включено до наукометричних баз даних 

Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: 2019-2020 н.р. 

6. Деканам факультетів спільно з директором бібліотеки Пустовою О.Г. 

розглянути на засіданнях вчених рад факультетів питання про публікаційну 

активність і продуктивність професорсько-викладацького складу факультету як 

фактор підвищення рейтингу університету в науковому і освітньому просторі. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: травень 2019 р. 

7. Забезпечити своєчасне представлення наукових праць науково-

педагогічних працівників в інституційному репозитарії МНАУ, у тому числі: 

монографій, препринтів, матеріалів конференцій та навчально-методичних 

видань. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: 2019-2020 н.р. 

8. Забезпечити подання до науково-дослідного відділу університету довідки 

з бібліотеки про підтвердження представлення у репозитарії наукових та 

навчально-методичних праць, за якими щорічно звітують науково-педагогічні 

працівники про наукову та науково-технічну діяльність. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр, науково-педагогічні 

працівники. 

Термін: щороку. 

9. На персональних сторінках НПП, де відображено їх професійну 

діяльність як науковців, на сайті МНАУ та у вільній енциклопедії «ВікіпедіЯ» 

висвітлювати повний бібліографічний список наукових праць за останні 5 років з 

активним посиланням на інституційний репозитарій МНАУ. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

10. З метою підвищення рівня міжнародної наукової комунікації 

забезпечити участь НПП університету у міжнародних дослідницьких програмах 

та грантах, вебінарах, конференціях, форумах тощо.  

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В, декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: 2019-2020 н.р. 



11. Забезпечити неухильне дотримання принципів і норм Кодексу 

академічної доброчесності у Миколаївському національному аграрному 

університеті. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр, НПП. 

Термін: постійно. 

 

 

Голова науково-методичної ради університету    Д.В. Бабенко 

 

Секретар               О.І. Лугова 


