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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 грудня 2018 р., протокол № 4 

 

«Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей  

у 2018-2019 навчальному році» 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді заступників деканів з наукової роботи та 

комісії у складі Потриваєвої Н.В., Дубініної М.В. та Полянського П.М. щодо 

винесеного на обговорення питання, науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про науково-методичне забезпечення проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади (далі – Олімпіада) та Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі – 

Конкурс) у 2018-2019 навчальному році взяти до відома. 

2. Забезпечити чітке дотримання вимог Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, 

затвердженого наказом МОН України від 18.04.2017 р. № 605 та Положення про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 р. № 1410, 

передбачивши їх обов’язкову наявність у складі нормативно-правових документів 

кафедр. 

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи, голови науково-

методичних комісій факультетів, 

завідувачі кафедр, наукові керівники. 

Термін: постійно. 

3. З метою підвищення рівня навчальної підготовки студентів та 

результативності їх участі у ІІ етапі Олімпіади забезпечити формування та 

щорічне оновлення комплексних завдань І етапу Олімпіади, використовуючи 

досвід інших закладів вищої освіти. 

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

4. Забезпечити наявність у навчально-методичних комплексах дисциплін 

пакетів завдань для проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, 

затверджених завідувачами кафедр. 

Відповідальні: голови науково-



методичних комісій факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: до 28.01.2019 р. та щорічне 

оновлення у червні поточного 

навчального року. 

5. У робочих програмах з навчальних дисциплін передбачити бали за 

наукову роботу (наукові публікації, участь в Олімпіаді, Конкурсі, конференції та 

ін.).  

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи, голови науково-

методичних комісій факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

6. Доповнити навчально-методичні комплекси дисциплін, що 

викладаються у поточному навчальному році, матеріалами щодо проведення на 

базі факультетів Олімпіад і Конкурсів для студентів закладів вищої освіти І-ІІ р.а. 

та учнів Малої академії наук з метою активізації профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: голови науково-

методичних комісій факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: до 28.01.2019 р. 

7. Головам науково-методичних комісій факультетів розглянути на 

засіданні НМК питання щодо забезпечення науково-методичного супроводу 

Олімпіад та Конкурсів, які проводяться на базі МНАУ. 

Відповідальні: заступники деканів з 

наукової роботи, голови науково-

методичних комісій факультетів.  

Термін: лютий 2019 р. 

8. Забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті університету, 

персональних сайтах кафедр, сторінках кафедр у соціальних мережах інформації 

про організацію та проведення на базі МНАУ Олімпіад та Конкурсів. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., заступники деканів з 

наукової роботи, завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В. 

Термін: постійно. 

 

 

Голова науково-методичної ради університету         Д.В. Бабенко 

 

Секретар                   О.І. Лугова 
 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 грудня 2018 р., протокол № 4 

 

«Про напрямки роботи бібліотеки щодо допомоги науковцям 

університету по використанню наукометричних баз даних та заповненню в 

них власних профілів НПП»  

 

Заслухавши і обговоривши доповідь директора бібліотеки Пустової О.Г. та 

комісії у складі Корхової М.М., Пономаренко Н.Г., Коваленко Г.В. щодо 

винесеного для обговорення питання, науково-методична рада університету 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про напрямки роботи бібліотеки щодо допомоги науковцям 

університету по використанню наукометричних баз даних та заповненню в них 

власних профілів НПП взяти до відома. 

2. З метою підвищення індексу цитування в наукометричних базах даних та 

сприяння покращенню рейтингу університету, НПП МНАУ протягом двох тижнів 

з дати публікації наукових праць надавати до бібліотеки необхідні матеріали для 

розміщення в репозитарії (крім статей, опублікованих у Віснику аграрної науки 

Причорномор’я та електронному науковому виданні «Modern Economics»). Звіти 

про виконання умов контракту та про виконання умов індивідуального плану 

подавати з довідкою бібліотеки про наявні в репозитарії наукові праці. 

Відповідальні: завідувач НДВ 

Потриваєва Н.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр, директор бібліотеки. 

Термін: постійно. 

3. Науково-педагогічним працівникам університету надавати в навчальний 

відділ методичні розробки з поміткою про здану електронну копію в бібліотеку не 

пізніше ніж за тиждень після їх видання.  

Відповідальні: голови науково-методичних 

комісій факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

4. Бібліотеці забезпечувати своєчасне розміщення у репозитарії МНАУ 

методичних та наукових розробок науково-педагогічних працівників 

університету. 

Відповідальний: директор бібліотеки 

Пустова О.Г. 

Термін: постійно. 

5. З метою сприяння покращенню рейтингу університету та власного           

h-індексу, науково-педагогічним працівникам при формуванні переліку 

використаних джерел до публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях 



цитувати наукові роботи НПП університету, що розміщені у репозитарії МНАУ. 

Після опублікування наукових робіт необхідно додавати їх у свої профілі в Google 

Scholar, ResearcherID та ORCID.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, НПП. 

Термін: постійно. 

6. Науково-педагогічним працівникам університету надавати бібліотеці в 

роздрукованому та електронному вигляді (в форматі PDF) монографії, навчальні 

посібники, підручники та інші науково-методичні праці, видані в університеті та 

поза його межами. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, НПП. 

Термін: постійно. 

7. Науково-педагогічним працівникам на усі науково-методичні публікації, 

які розміщені на їх власних сторінках сайту МНАУ, надавати посилання на ці 

роботи у репозитарії МНАУ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, НПП. 

Термін: постійно. 

8. Науково-педагогічним працівникам та аспірантам, які не створили 

профілі в Google Scholar, ORCID та ResearcherID, зареєструватися у цих 

наукометричних базах даних та наповнити їх. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: лютий 2019 р. 

9. Науково-педагогічним працівникам та аспірантам відвідувати тренінги 

щодо роботи з наукометричними базами даних в електронному читальному залі 

бібліотеки згідно графіка, представленого на сайті бібліотеки МНАУ. 

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

10. Бібліотеці надавати допомогу науковцям університету у створенні 

власних профілів у наукометричних базах даних та у подальшій роботі по їх 

наповненню та оновленню. 

Відповідальний: директор бібліотеки 

Пустова О.Г. 

Термін: постійно. 

11. Надати пропозиції ректорату університету про включення до контракту, 

який укладається з НПП, починаючи з 2019-2020 н.р., окремого пункту про 

зазначення ID профілів НПП у наукометричних базах даних. 

Відповідальні: перший проректор 

Бабенко Д.В., провідний юрисконсульт 

Соколік В.Д. 

Термін: березень 2019 р. 
 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 
 

Секретар                                                                                                 О.І. Лугова



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 27 грудня 2018 р., протокол № 4 

 

«Про розгляд Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії з проведення атестації  

здобувачів вищої освіти у МНАУ» 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію уповноваженого представника 

керівництва з якості Соколіка В.Д. щодо винесеного для обговорення питання, 

науково-методична рада університету:  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати до розгляду на засіданні вченої ради університету 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з 

проведення атестації здобувачів вищої освіти у МНАУ. 

3. З метою уніфікації додатків до Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

вищої освіти у МНАУ створити комісію у такому складі: голова – Соколік В.Д., 

члени – Степанова Л.Т., Вишневська О.М., Клочан В.В. 

Відповідальний: голова НМР Бабенко Д.В.  

Термін: січень 2019 р. 

4. Комісії надати на розгляд НМР Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

вищої освіти у МНАУ із уніфікованими додатками. 

Відповідальний: уповноважений 

представник керівництва з якості 

Соколік В.Д. 

Термін: лютий 2019 р. 

 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко 

 

Секретар            О.І. Лугова 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету  

від 27 грудня 2018 р., протокол № 4 

 

«Про висунення на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 

року за номінацією «Вища освіта» комплекту підручників з дисципліни 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» колективу 

авторів канд. техн. наук, доцента Іванова Г.О., д-ра техн. наук, професора 

Шебаніна В.С., канд. техн. наук, професора Бабенка Д.В., канд. екон. наук, 

доцента Полянського П.М.» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника голови науково-методичної 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед вченою радою Миколаївського національного аграрного 

університету щодо розгляду питання про подання на здобуття Державної премії 

України в галузі освіти 2019 року за номінацією «Вища освіта» комплекту 

підручників з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання» колективу авторів канд. техн. наук, доцента Іванова Г.О., д-ра 

техн. наук, професора Шебаніна В.С., канд. техн. наук, професора Бабенка Д.В., 

канд. екон. наук, доцента Полянського П.М. 

 

 

 

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 грудня 2018 р., протокол № 4 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

навчального наочного посібника «Кормові польові культури та 

господарськи придатне різнотрав’я»» 

 

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 

навчального наочного посібника «Кормові польові культури та господарськи 

придатне різнотрав’я» (авторський колектив: Л.К. Антипова, М.І. Федорчук, 

О.А. Коваленко, А.В. Дробітько, А.В. Чернова).  

Рецензенти:  

Ю.О. Лавриненко – д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 

України, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного 

землеробства НААН України; 

А.О. Лимар – д-р с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу агротехнологій Інституту овочівництва і баштанництва НААН України; 

В.В. Гамаюнова – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, 

геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету. 

 

 

 

Голосували: 

за – 17 (сімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                                       Д.В. Бабенко 

 

Секретар            О.І. Лугова 

 

 

 


