
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 
 

науково-методичної ради  

Миколаївського НАУ 
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РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 30 жовтня 2019 р., протокол № 2 

«Про стан та напрям вдосконалення науково-методичної роботи на 

кафедрі птахівництва, якості та безпечності продукції» 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

птахівництва, якості та безпечності продукції Патрєвої Л.С. та комісії у 

складі Горбенко О.А., Гамаюнової В.В., Калюжної О.В. щодо винесеного для 

обговорення питання, науково-методична рада університету  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про стан та напрям вдосконалення науково-методичної 

роботи на кафедрі птахівництва, якості та безпечності продукції взяти до 

відома.  

2. Забезпечити підготовку і видання навчально-методичних розробок з 

нових дисциплін кафедри, які викладаються для студентів спеціальностей: 

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 212 – 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Термін: січень 2020 р. 

3. Забезпечити презентаційними матеріалами в повному обсязі лекційні 

курси дисциплін, що викладаються на кафедрі птахівництва, якості та 

безпечності продукції. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

Патрєва Л.С., науково-педагогічні 

працівники кафедри. 

Термін: 2019/2020 н.р. 

4. Продовжити практику залучення фахівців з виробництва для 

проведення лекційних та практичних занять, зокрема на філіях кафедри. 

Своєчасно розміщувати на вебсторінці кафедри графіки проведення занять в 

умовах виробництва. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Термін: 2019/2020 н.р. 

5. Своєчасно оновлювати і поповнювати інформаційний матеріал 

дисциплін кафедри, представлених у системі MOODLE. 



Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Термін: 2019/2020 н.р. 

6. Розробити навчально-методичне забезпечення для викладання не 

менше однієї дисципліни кафедри іноземною мовою. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри 

Термін: II семестр 2019/2020 н.р. 

7. НПП кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції 

активізувати роботу з підготовки здобувачів вищої освіти для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіаді та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Термін: 2019/2020 н.р. 

8. Активізувати роботу НПП кафедри щодо публікації результатів 

науково-дослідної діяльності у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 

Відповідальні: завідувач кафедри 

птахівництва, якості та безпечності 

продукції  Патрєва Л.С., науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Термін: 2019/2020 н.р. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 
 



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету 

від 30 жовтня 2019 року, протокол № 2 

«Про стан та шляхи підвищення ефективності роботи факультету 

довузівської підготовки» 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана факультету довузівської 

підготовки Марценюка І.М. та комісії у складі Сіренко Н.М., Ключник А.В., 

Ханстантинов В.О. щодо винесеного для обговорення питання, науково-

методична рада університету 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про стан та шляхи підвищення ефективності роботи 

факультету довузівської підготовки взяти до відома.  

2. Скоригувати пункти Положення про довузівську підготовку 

випускників загальноосвітніх шкіл при вступі до Миколаївського 

національного аграрного університету, врахувавши необхідність стратегічної 

спрямованості діяльності факультету довузівської підготовки. 

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М. 

Термін: грудень 2019 р. 

3. Запровадити практику формування плану заходів, які передбачається 

проводити у МНАУ для абітурієнтів протягом навчального року, з 

одночасним його поширенням серед загальноосвітніх закладів міста, області, 

у соціальних мережах тощо. 

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М. 

Термін: щорічно, починаючи з грудня 

2019 р. (на ІІ семестр 2019/2020 н.р.) 

4. Осучаснити формат проведення Днів відкритих дверей, Ярмарок 

професій та інших заходів, широко залучивши до них здобувачів вищої 

освіти для презентацій переваг спеціальностей, які вони здобувають, 

організації квестів, неформальних обговорень тощо. 

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

декани факультетів  

Термін: починаючи з грудня 2019 р. 

5. Урегулювати питання із зарахування вступників на заочну форму 

навчання (та «другої хвилі») до списків кафедри, передбачивши кінцеве 

коригування звітів кафедр з профорієнтаційної роботи за попередній 

навчальний рік в грудні поточного навчального року.  

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М. 



Термін: грудень 2019 р. 

6. Включити питання профроботи як одне із завдань практики 

студентів із відвідуванням здобувачами вищої освіти школи, в якій вони 

навчалися, з матеріалами по профорієнтації, або ж виконання творчого 

завдання у вигляді публікації статті в місцевій (районній) газеті про 

професію, яку вони здобувають в стінах МНАУ.  

Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: починаючи з ІІ семестру 

2019/2020 н.р. 

7. Організувати навчальні курси для студентів-волонтерів 

профорієнтологів, які будуть залучатися до профорієнтаційної роботи в 

якості постійних консультантів для презентації переваг кожної освітньої 

програми, особливостей навчання у МНАУ тощо. 

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

декани факультетів. 

Термін: листопад 2019 р. 

8. Для підвищення оперативності та швидкості обміну інформацією, 

плідної співпраці між факультетом довузівської підготовки та кафедрами, 

створити Вайбер-групу «Профорієнтаційна робота МНАУ». 

Відповідальний: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М. 

Термін: 01.11.2019 р. 

9. З метою надання допомоги випускникам шкіл щодо встановлення 

своєї відповідності обраній професії або визначення рис, які потрібно 

розвивати в собі для досягнення особистісного професійного ідеалу, 

розробити та розмістити на сайті приймальної комісії МНАУ професіограми 

(спеціальний діагностичний матеріал) для кожної спеціальності факультету.  

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

завідувач науково-просвітницької 

лабораторії інноваційних технологій 

розвитку особистості Рурик Г.Л., 

відповідальний секретар приймальної 

комісії Баркарь Є.В., завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій 

Волосюк Ю.В. 

Термін: лютий 2020 р. 

10. Для підвищення рівня молодіжної аграрної грамотності, 

популяризації працевлаштування на підприємства з виробництва або 

переробки аграрної продукції, започаткувати організацію проведення 

екскурсій для абітурієнтів на філії кафедр на виробництві. 



Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

11. Оновити інформацію про МНАУ, подану на сайті 

studyinukraine.gov.ua (Український державний центр міжнародної освіти). 

Відповідальний: старший викладач 

кафедри економічної теорії і суспільних 

наук Шарін О.В.  

Термін: листопад 2019 р. 

12. Забезпечувати чітку координацію у проведенні профорієнтаційних 

заходів (особливо виїздів у закріплені школи) між кафедрами університету та 

Технолого-економічним коледжем. 

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

директор ТЕК Рибачук В.П. 

Термін: постійно. 

13. Розробити пам’ятку для батьків учнів 9-11 класів щодо роз’яснення 

основних положень, правил, етапів, новацій та нюансів вступної кампанії до 

закладів вищої освіти. 

Відповідальні: декан факультету 

довузівської підготовки Марценюк І.М., 

відповідальний секретар приймальної 

комісії Баркарь Є.В. 

Термін: грудень 2019 р. 

 

Голова науково-методичної ради університету    Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова



РІШЕННЯ 

науково-методичної ради  

Миколаївського національного аграрного університету  

від 30 жовтня 2019 р., протокол № 2 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

навчально-методичної розробки «Німецька мова: методичні 

рекомендації для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання для підготовки до ЄВІ» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати до друку навчально-методичну розробку «Німецька 

мова: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання для підготовки до ЄВІ». 

Укладач:  

Н.Г. Пономаренко – канд. пед. наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет.  

Рецензенти:  

С.Г. Заскалєта – д-р пед. наук, професор кафедри англійської мови та 

літератури, Миколаївський національний університет 

ім. В.О. Сухомлинського; 

О.О. Саламатіна – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет. 

 

 

 

Голосували: 

за – 18 (вісімнадцять); 

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 30 жовтня 2019 р., протокол № 2 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

навчально-методичної розробки «Англійська мова: методичні 

рекомендації для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання для підготовки до ЄВІ» 

Заслухавши і обговоривши доповідь секретаря науково-методичної 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати до друку навчально-методичну розробку «Англійська 

мова: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання для підготовки до ЄВІ». 

Укладачі:  

О.В. Артюхова – канд. пед. наук, завідувач кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

А.В. Марковська – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

О.О. Саламатіна – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

Т.А. Ганніченко – канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

К.В. Тішечкіна – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

К.С. Матвєєва – канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Миколаївський національний аграрний університет; 

Ж.В. Ігнатенко – викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський 

національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

Роберт Теннер – волонтер Корпусу Миру США; 

Н.Г. Пономаренко – канд. пед. наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет 

 

Голосували: 

за – 18 (вісімнадцять); 

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 30 жовтня 2019 р., протокол № 2 

 

«Про рекомендацію до друку науково-методичною радою університету 

навчального посібника «Страхування: дивовижний світ страхування»» 

 

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 посібника «Страхування: дивовижний світ страхування» 

(укладачі: Шебаніна О.В., Рябенко Г.М.). 

Рецензенти:  

Л.М. Худолій – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

банківської справи та страхування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; 

І.О. Іртищева – д-р екон. наук, професор, директор Центру економічних 

досліджень та управління консалтингу Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Н.В. Потриваєва – д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і 

оподаткування Миколаївського національного аграрного університету. 

 

 

 

Голосували: 

за – 18 (вісімнадцять); 

проти – немає; 

утримались – немає. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради університету                               Д.В. Бабенко 

 

Секретар          О.І. Лугова 

 

 


