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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про організацію проходження акредитації освітніх програм в 

університеті» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію доцента кафедри обліку і 

оподаткування Козаченко Л.А. щодо винесеного для обговорення питання, 

науково-методична рада університету 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про організацію проходження акредитації освітніх 

програм в університеті взяти до відома. 

2. З метою дотримання ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, а також державних вимог до акредитації, 

ознайомити науково-педагогічних працівників кафедр з ключовими 

питаннями, пов’язаними із нормативно-правовою базою з акредитації 

освітніх програм, що сприятиме ефективній реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у Миколаївському НАУ та дотримання 

академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

Відповідальні: декани факультетів, 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

Козаченко Л.А. 

Термін: грудень 2019 р. 

3. Задля забезпечення якості освітнього процесу здобувачів вищої 

освіти через упорядкування та уніфікацію процедури розроблення, 

рецензування, затвердження, а також здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм організувати розробку та 

затвердження нормативної бази щодо формування, затвердження та 

оновлення освітніх програм у Миколаївському національному аграрному 

університеті, а також внести зміни до наявної нормативної бази МНАУ в 

частині, що стосується цих питань. 

Відповідальні: декани факультетів, 

начальник навчального відділу 

Степанова Л.Т., провідний юрисконсульт 

Соколік В.Д. 

Термін: січень 2020 р. 

4. Забезпечити оновлення та оприлюднення освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Миколаївському 

НАУ, на офіційному вебсайті університету відповідно до затвердженої 

нормативної бази щодо формування, затвердження та оновлення освітніх 

програм у Миколаївському національному аграрному університеті та не 



пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї із 

метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр, завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В. 

Термін: квітень 2020 р. 

5. З метою вдосконалення змісту навчання та навчально-методичного 

забезпечення дисциплін на основі вимог нормативної бази України, 

принципів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(ЄКТС), Стандартів і рекомендацій забезпечення якості (ESG 2015) 

організувати розробку та затвердження нормативної бази щодо програми 

навчання здобувачів вищої освіти – силабус у Миколаївському 

національному аграрному університеті, що визначатиме систему 

розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду силабусів 

незалежно від форми навчання. 

Відповідальні: декани факультетів, 

начальник навчального відділу 

Степанова Л.Т., провідний юрисконсульт 

Соколік В.Д., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Козаченко Л.А. 

Термін: лютий 2020 р. 

6. Зобов’язати науково-педагогічних працівників підготувати 

силабуси навчальних дисциплін відповідно до затвердженої нормативної 

бази щодо програми навчання здобувачів вищої освіти у Миколаївському 

національному аграрному університеті, що визначатиме систему 

розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду силабусів 

незалежно від форми навчання та у встановлені терміни. 

Відповідальні: декани факультетів, 

голови НМК факультетів, завідувачі 

кафедр. 

Термін: червень 2020 р. 

7. Оновити структуру та оприлюднити на офіційному вебсайті 

університету силабуси навчальних дисциплін за всіма освітніми програмами 

відповідно до затвердженої нормативної бази щодо програми навчання 

здобувачів вищої освіти. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр, завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В. 

Термін: червень 2020 р. 

8. Оприлюднити на офіційному вебсайті університету силабуси 

навчальних дисциплін для освітніх програм, що проходять процедуру 



акредитації у 2019/2020 н. р., зокрема: за освітнім ступенем «Бакалавр» 

освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»; за освітньо-

науковим ступенем «Доктор філософії» освітньо-наукових програм: 

«Менеджмент», «Агрономія», «Економіка», «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідуюча аспірантурою 

Кушнарьова О.М. 

Термін: березень 2020 р. 

9. З метою забезпечення інновацій та належної якості при розробці 

навчально-методичного забезпечення, зокрема силабусів, проводити роботу з 

вивчення, узагальнення, поширення та практичного впровадження 

позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду в організації науково-

методичної роботи на факультетах університету. 

Відповідальні: декани факультетів, 

голови НМК факультетів. 

Термін: лютий 2020 р. (надалі – за 

потребою). 

 

 

 

Голова науково-методичної ради            Д. В. Бабенко 

 

Секретар          О. І. Лугова 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради 

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про потенціал та заходи підвищення конкурентоспроможності МНАУ 

на ринку освітніх послуг (місце університету в українських і 

міжнародних рейтингах)» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Сіренко Н.М. щодо винесеного для 

обговорення питання, науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Університету рахувати за обов’язкове прийняття участі в таких 

рейтингах університетів: консолідований рейтинг закладів вищої освіти 

України, ТОП-200 Україна, Webometrics Ranking of World Universities,         

U-Multirank, uniRank. 

3. З метою посилення роботи щодо відображення показників діяльності 

університету в міжнародних та національних рейтингах, а також підвищення 

його позицій у цих рейтингах оновити постійно діючу групу для моніторингу 

і, за необхідності, надання показників в розрізі відповідних рейтингів. 

Склад групи: Бабенко Д.В. – голова, Сіренком Н.М. – заступник 

голови, Шарін О.В. – секретар, Потриваєва Н.В., Волосюк Ю.В., 

Карбашевський В.В. 

Відповідальний: перший проректор 

Бабенко Д.В. 

Термін: до 06.12.2019 р. 

4. Розробити заходи щодо покращення показників, за якими 

формуються міжнародні та національні рейтинги університетів 

(консолідований рейтинг закладів вищої освіти України, ТОП-200 Україна, 

Webometrics Ranking of World Universities, U-Multirank, uniRank), з 

урахуванням сильних та слабких позицій університету. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та 

страхування Сіренко Н.М., завідувач 

кафедри інформаційних систем і 

технологій Волосюк Ю.В., старший 

викладач кафедри економічної теорії і 

суспільних наук Шарін О.В. 

Термін: до 03.02.2020 р. 

5. Робочій групі розробити перелік показників за кожним із рейтингів 

(консолідований рейтинг закладів вищої освіти України, ТОП-200 Україна, 



Webometrics Ranking of World Universities, U-Multirank, uniRank), та графіки 

їх подання факультетами університету. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та 

страхування Сіренко Н.М., завідувач 

кафедри інформаційних систем і 

технологій Волосюк Ю.В., старший 

викладач кафедри економічної теорії і 

суспільних наук Шарін О.В. 

Термін: 03.02.2020 р. 

6. Деканам факультетів забезпечити своєчасне і об’єктивне подання 

показників в розрізі рейтингів відповідно до графіків. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: постійно, починаючи з 

14.02.2020 р. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради         Д. В. Бабенко 

 

Секретар         О. І. Лугова 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Стресостійкість у процесі здійснення педагогічної діяльності» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача психолого-

педагогічної лабораторії науково-просвітницьких інноваційних технологій 

розвитку особистості Рурик Г.Л. щодо винесеного для обговорення питання, 

науково-методична рада університету  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Провести із науково-педагогічними працівниками МНАУ та 

педагогічними працівниками ТЕК серію зустрічей за загальною тематикою: 

«Оволодіння навичками саморегуляції – здатність опанувати себе». 

Відповідальні: голови НМК факультетів, 

завідувач психолого-педагогічної 

лабораторії науково-просвітницьких 

інноваційних технологій розвитку 

особистості Рурик Г.Л. 

Термін: ІІ семестр 2019/2020 н.р.  

3. Розробити і видати методичні рекомендації: «Запобігання 

виникненню СПВ (синдрому професійного вигорання) та СЕВ (синдрому 

емоційного вигорання) – шлях до збереження психічного здоров’я» та 

«Стрес: секрети опанування собою». 

Відповідальний: завідувач психолого-

педагогічної лабораторії науково-

просвітницьких інноваційних технологій 

розвитку особистості Рурик Г.Л. 

Термін: червень 2020 року. 

4. Проводити практичні заняття (в індивідуальному або груповому 

форматі) із працівниками МНАУ та ТЕК, спрямовані на зняття 

психологічної, фізичної напруги із використанням методів: нейрографіка, 

правопівкульне малювання, мандала-терапія, пісочна терапія, тощо. 

Відповідальні: завідувач психолого-

педагогічної лабораторії науково-

просвітницьких інноваційних технологій 

розвитку особистості Рурик Г.Л. 

Термін: протягом навчального року 

(за запитом). 



5. Продовжити проведення заходів, що мають на меті запобігання та 

нівелювання синдрому професійного вигорання та синдрому емоційного 

вигорання; розповсюдження знань та вмінь, спрямованих на підвищення 

особистої та професійної ефективності; збереження, фізичного та психічного 

здоров’я працівників МНАУ та ТЕК; надання своєчасної психологічної 

підтримки тим, хто її потребує. 

Відповідальні: завідувач психолого-

педагогічної лабораторії науково-

просвітницьких інноваційних технологій 

розвитку особистості Рурик Г.Л. 

Термін: протягом навчального року 

(за запитом). 

 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар   О.І. Лугова 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

виробничо-практичних рекомендацій «Підвищення продуктивних 

якостей великої та дрібної рогатої худоби, свиней шляхом використання 

сучасних методів ведення селекційно-племінної роботи» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

ради Лугової О. І., науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до 

друку виробничо-практичних рекомендацій «Підвищення продуктивних 

якостей великої та дрібної рогатої худоби, свиней шляхом використання 

сучасних методів ведення селекційно-племінної роботи» (укладачі: 

О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, С. С. Крамаренко). 

Рецензенти:  

Р. Л. Сусол – д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, Одеський державний 

аграрний університет; 

О. О. Стародубець – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 

птахівництва, якості та безпечності продукції, Миколаївський національний 

аграрний університет. 

 

Голосували: 

за – 17 (сімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 

 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

виробничо-практичних рекомендацій «Розробка та оптимізація програм 

селекційної роботи в скотарстві з використанням маркер-допоміжної 

селекції» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

ради Лугової О. І., науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до 

друку виробничо-практичних рекомендацій «Розробка та оптимізація 

програм селекційної роботи в скотарстві з використанням маркер-допоміжної 

селекції» (укладачі: О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, С. С. Крамаренко). 

Рецензенти:  

Р. Л. Сусол – д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, Одеський державний 

аграрний університет; 

О. О. Стародубець – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 

птахівництва, якості та безпечності продукції, Миколаївський національний 

аграрний університет. 

 

Голосували: 

за – 17 (сімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

виробничо-практичних рекомендацій «Удосконалення обладнання для 

утримання та годівлі свиней» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

ради Лугової О. І., науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до 

друку виробничо-практичних рекомендацій «Удосконалення обладнання для 

утримання та годівлі свиней» (укладачі: С. С. Крамаренко, С. І. Луговий, 

В. Я. Лихач, І. П. Атаманюк, О. С. Крамаренко). 

Рецензенти:  

М. Г. Повод – д-р с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології кормів і 

годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет; 

Р. Л. Сусол – д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, Одеський державний 

аграрний університет. 

. 

 

Голосували: 

за – 17 (сімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 

 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 листопада 2019 р., протокол № 3 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

виробничо-практичних рекомендацій «Використання сучасних 

функціональних кормів та екологічно безпечних стимуляторів росту у 

годівлі свиней» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

ради Лугової О. І., науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію до 

друку виробничо-практичних рекомендацій «Використання сучасних 

функціональних кормів та екологічно безпечних стимуляторів росту у годівлі 

свиней» (укладачі: С. С. Крамаренко, С. І. Луговий, В. Я. Лихач, 

І. П. Атаманюк, О. С. Крамаренко). 

Рецензенти:  

М. Г. Повод – д-р с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології кормів і 

годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет; 

Р. Л. Сусол – д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, Одеський державний 

аграрний університет. 

. 

 

Голосували: 

за – 17 (сімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 

 

 


