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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету  

від 26 лютого 2020 р., протокол № 6 

«Про форми, особливості та інновації у проведенні конференцій різних рівнів 

на факультетах університету» 

Заслухавши і обговоривши доповіді заступників деканів з наукової роботи 

Іваненко Т.Я., Кравченко О.О., Садового О.С., Бобровської Н.В., Панфілової А.В. 

та результати роботи комісії у складі Стародубця О.О., Сирцевої С.В., 

Кушнірука В.С. щодо винесеного на обговорення питання, науково-методична 

рада університету  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про форми, особливості та інновації у проведенні 

конференцій різних рівнів на факультетах університету взяти до відома.  

2. З метою забезпечення взаємовигідного партнерства між університетом і 

підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, залучати до 

участі у роботі міжнародних і всеукраїнських конференцій та інших наукових 

заходів зовнішніх стейкхолдерів. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно, починаючи з І семестру 

2020/2021 н.р. 

3. Для підтвердження статусу міжнародних конференцій, що проводяться 

разом із закордонними навчальними закладами або установами, які входять до 

складу співорганізаторів заходу, забезпечити кількість країн-учасників не менше 

трьох, а загальну кількість учасників - не менше ста осіб. 

Відповідальні: декани факультетів, 

заступники деканів з наукової роботи, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

4. З метою підтримки і розвитку наукової діяльності серед молодих учених і 

здобувачів вищої освіти, формування у них зацікавленості до науково-дослідної 

роботи, розширення наукового кругозору, набуття дослідницьких навиків та 

високої якості фахової підготовки, посилити роботу із залучення їх до участі у 

конференціях різних рівнів та інших наукових заходів. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

5. Для сприяння успішного і професійного росту, підвищення ефективності 

самостійної роботи, залучати здобувачів вищої освіти дуальної форми навчання 

до організації проведення та участі у всеукраїнських і міжнародних конференціях 

та інших наукових заходах. Використовувати філії кафедр на виробництві для 



проведення конференцій за результатами наукових досліджень із залученням 

спеціалістів з виробництва. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно, починаючи з І семестру 

2020/2021 н.р. 

6. Оновлювати тематичні напрями конференцій (секцій) відповідно до 

сучасних тенденцій розвитку суспільства та інноваційної складової у науці, освіті 

та виробництві. 

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно, починаючи з І семестру 

2020/2021 н.р. 

7. З метою виявлення талановитої молоді та покращення профорієнтаційної 

роботи, залучати вчителів і учнів закладів загальної середньої освіти різних типів 

і форм власності до наукових заходів гуманітарної та соціально-економічної 

спрямованості. 

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно, починаючи з І семестру 

2020/2021 н.р. 

8. Застосувати досвід факультетів університету та інших наукових установ 

країни щодо інноваційних підходів в організації та проведенні наукових та 

науково-практичних конференцій різних форм (конференції у форматі кейс-стаді, 

онлайн-конференції, конференції-конкурси, вебінари та ін.). 

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи. 

Контроль: завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В. 

Термін: постійно. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради             Д. В. Бабенко 

 

Секретар           О. І. Лугова 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 

від 26 лютого 2020 р., протокол № 6 

«Про систему науково-методичного супроводу, результати і перспективи 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету» 

Заслухавши і обговоривши доповідь декана факультету перепідготовки і 

підвищення кваліфікації Кузьоми В.В. та результати роботи комісії у складі 

Горбунової К.М., Клочана В.В., Козаченко Л.А. щодо винесеного для обговорення 

питання, науково-методична рада університету 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про систему науково-методичного супроводу, результати 

і перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету взяти до відома. 

2. З метою приведення у відповідність до чинних законодавчо-

нормативних актів у частині підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти, розробити зміни до: Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Миколаївського національного аграрного університету; Положення 

про навчання здобувачів вищої освіти та стажування (наукове стажування) 

аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників 

Миколаївського національного аграрного університету у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах за кордоном та Положення про 

факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Інституту післядипломної 

освіти Миколаївського національного аграрного університету з подальшим 

внесенням їх на розгляд та ухвалення вченою радою університету. 

Відповідальні: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В., провідний юрисконсульт 

Соколік В.Д. 

Термін: до 16 березня 2020 р. 

3. За результатами підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у 2019 році та з урахуванням пропозицій кафедр на поточний 

календарний рік внести коригування до Плану-графіку підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Миколаївського НАУ на 2016 – 2020 роки. 

Відповідальний: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В. 

Термін: до 20 березня 2020 р. 

4. Розробити і надати на розгляд та ухвалення вченій раді університету 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного 



аграрного університету. 

Відповідальні: директор Технолого-

економічного коледжу МНАУ Рибачук В.П., 

декан факультету перепідготовки і 

підвищення кваліфікації Кузьома В.В., 

провідний юрисконсульт Соколік В.Д. 

Термін: до 16 березня 2020 р. 

5. Для ефективної реалізації системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти у Миколаївському НАУ, налагодити постійний контроль за виконанням 

Плану-графіку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників МНАУ 

у 2020 році. Зобов’язати науково-педагогічних працівників кафедр університету 

завчасно повідомляти деканат факультету перепідготовки і підвищення 

кваліфікації про зміни у Плані-графіку підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників на поточний рік. 

Відповідальні: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр, науково-педагогічні 

працівники. 

Термін: 2020 р. 

6. З метою визнання вченою радою університету результатів підвищення 

кваліфікації, зобов’язати науково-педагогічних працівників кафедр своєчасно 

подавати до деканату факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації 

клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та відповідний 

документ про підвищення кваліфікації для подальшого розгляду та 

заслуховування на засіданні вченої ради університету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники. 

Контроль: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В. 

Термін: постійно. 

7. Розглянути можливість та внести конкретні пропозиції щодо 

організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти на базі Постійно діючого семінару молодих викладачів 

Миколаївського НАУ. 

Відповідальні: в.о. декана інженерно-

енергетичного факультету Горбунова К.М., 

декан факультету перепідготовки і 

підвищення кваліфікації Кузьома В.В. 

Термін: до 30 березня 2020 р. 

8. Деканату факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації 

невідкладно повідомляти ректорат університету про невиконання окремими 



науково-педагогічними працівниками Плану-графіку підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників МНАУ у поточному році та надавати 

відповідну інформацію під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення 

трудового договору з науково-педагогічними працівниками університету. 

Відповідальний: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В. 

Термін: постійно. 

9. З метою забезпечення та вдосконалення якості освітніх програм, а 

також освітньої діяльності за цими програмами у Миколаївському НАУ, 

дотримуватися відповідності тематики (напряму) підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників з тих дисциплін, які вони викладають.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники, гаранти освітніх 

програм. 

Термін: постійно. 

10. Факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації активізувати 

роботу щодо надання консультативної допомоги науково-педагогічним 

працівникам з організаційних питань. 

Відповідальний: декан факультету 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Кузьома В.В. 

Термін: постійно. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради             Д. В. Бабенко 

 

Секретар           О. І. Лугова 

 


