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Про затвердження 

Положення про науково-методичну раду 

та Ii склад 

1. Затвердити Положения про Науково-методичну раду у Таврiйському 
державному агротехнологiчному унiверситетi iменi Дмитра Моторного 
(далi - Положения). 

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв унiверситету органiзувати вивчення 
Положения та прийияти його до керiвництва i обов'язкового виконання. 

3. Затвердити склад Науково-методичноi: ради унiверситету на 2022-2023 
навчальний рiк у наступному складi: 

Голова Науково-методично'i ради: 

ЛОМЕЙКО 
Олександр Петрович - перший проректор, доцент кафедри 

обладнання переробних i харчових 
виробництв iм. професора Ф .Ю. Ялпачека. 

Члени Науково-методично'i ради: 

ПАНЧЕНКО 

Анатолiй Iванович -

ШАРОВА 

Тетяна Михайлiвна -

ЗЕМЛЯНСЬКА 

Алiна Вiкторiвна -

КУВАЧОВ 

Володимир Петрович -

проректор з науковоi: роботи, завiдувач 

кафедри мехатронних систем тракторiв та 
сшьськогосподарських машин; 

заступник голови I-Th1P, начальник 1-ПЩ, 

професор кафедри суспiльно-гуманiтарних 
наук; 

секретар НМР, провiдний фа,'(iвець ННI(, 
доцент кафедри суспiльного-гуманiтарних 
наук; 

декан механiко-технологiчного факультету, 
доцент кафедри експлуатацi1 та технiчного 
серв1су машин; 



КОЛОКОЛЬЧИКОВА 

Ірина Володимирівна – 

 

в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

професор кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування; 

ІВАНОВА  

Ірина Євгенівна – 

 

декан факультету агротехнологій та екології, 

доцент кафедри рослинництва та садівництва; 

 

ГАЛЬКО  

Сергій Віталійович – 

 

в.о. декана факультету енергетики та 

комп’ютерних технологій, доцент кафедри 

електротехніки та електромеханіки імені 

професора В.В. Овчарова; 

ШОКАРЕВ  

Олександр Миколайович –  

 

в.о. керівника ННІ ЗУП, доцент кафедри 

експлуатації та технічного сервісу машин; 

СКЛЯР  

Радміла Вікторівна – 

 

завідувач відділу моніторингу якості освітньої 

діяльності університету, доцент кафедри 

експлуатації та технічного сервісу машин; 

ДЕРЕЗА  

Олена Олександрівна – 

 

голова методичної комісії механіко-

технологічного факультету, доцент кафедри 

інженерної механіки та комп'ютерного 

проектування; 

КОСТЯКОВА  

Анна Анатоліївна – 

 

голова методичної комісії факультету економіки 

та бізнесу, доцент кафедри фінансів, обліку і 

оподаткування; 

ЗДОРОВЦЕВА  

Любов Миколаївна – 

 

голова методичної комісії факультету 

агротехнологій та екології, доцент кафедри 

харчових технологій та готельно-ресторанної 

справи; 

ВОВК 

Олександр Юрійович – 

 

голова методичної комісії факультету 

енергетики та комп’ютерних технологій, доцент 

кафедри електротехніки та електромеханіки 

імені професора В.В.Овчарова; 

ТАРАНЕНКО  

Галина Григорівна – 

 

голова методичної комісії ННІ ЗУП, доцент 

кафедри суспільно-гуманітарних наук; 

ВЕРХОЛАНЦЕВА  

Валентина Олександрівна – 

 

помічник ректора з міжнародних питань, доцент 

кафедри обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачека 

БІЛОЦЬКА  

Ольга Миколаївна – 

 

директор наукової бібліотеки. 



4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
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Положення про Науково-методичну раду Таврiйського державного 

агротехнологiчного унiверситету iменi Дмитра Моторного / Ломейко О.П., 
Шарова Т.М, Колокольчикова 1.В., Шокарев О.М, lванова 1. С., Галька С.В, 
Кувачов В.П., Землянська А.В. - Запорiжжя: ТДАТУ, 2022. 

Положения про Науково-методичну раду Таврiйського державного 

агротехнологiчного унiверситету iменi Дмитра Моторного розроблено 
вiдповiдно до Законiв Украi'ни «Про освiту», «Про вищу освiту», Статуту 

ТДАТУ та Положения про органiзацiю освiтнього процесу. 

Метою зазначеного Положения е визначения порядку органiзацii' та 
функцiонувания Науково-методичноi' ради в ТДАТУ. 

Авторський колектив: 

ЛОМЕЙКО О.П. - перший проректор, к.т.н., доцент; 
ШАРОВА Т.М. - начальник IП-Щ, д.фiлол.н., професор; 

КОЛОКОЛЬЧИКОВА I.B. - в.о. декана факультету економiки та бiзнесу, 
д.екон.н., професор; 

IВАНОВА I.€. - декан факультету агротехнологiй та екологi"i, к.с.г.н., доцент; 

КУБА ЧОВ В.П. - декан МТФ факультету, к.т.н., доцент; 

ШОКАРЕВ О.М. - в.о. керiвника IП-II ЗУП, к.т.н., доцент; 

Г АЛЬКО С.В. - в.о. декана енергетики i комп'ютерних технологiй, к.т.н., 

доцент; 

ЗЕМЛЯНСЬКА А.В. - провiдний фахiвець IП-Щ, к.фiлол.н., доцент. 

РОЗГЛЯНУТО 1 УХВАЛЕНО 
Науково-методичною радоюТДА ТУ 

Протокол№l 

вiд 26 серпия 2022 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ТДАТУ 

Протокол№2 

вiд О 1 вересня 2022 року 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Таврiйського державного 

агротехнологiчного унiверситету 

iменi Дмитра Моторного 

№ tG -(?_д вiд О{ Og, :LO,,tol. 

1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Науково-методична рада Таврiйського державного 
агротехнологiчного унiверситету iменi Дмитра Моторного (далi -унiверситет) 

с колегiальним органом закладу вищоi освiти. 
1.2. Склад Науково-методичноi ради унiверситету затверджусться 

щорiчно наказом ректора унiверситету. 

1.3 . До складу Науково-методичноi ради входять проректори, декани 
факультетiв? начальник ННI.J;, керiвник навчально-наукового iнституту 
загальноунiверитетськоi пiдготовки, голови методичних комiсiй факультетiв 

(iнституту), директор бiблiотеки. 
1.4. Роботу Науково-методичноi ради очолюс П голова. 
1.5. Головою Науково-методично"i ради унiверситету с, як правило, 

перший проректор. 

1.6. Науково-методична рада працюс згiдно з планом, складеним на 

навчальний рiк ( або щосеместрово) та затвердженим ректором унiверситету. 
1. 7. Засiдання Науково-методично"i ради проводяться, як правило, один 

раз нам1сяць. 

1.8. У своiй дiяльностi Науково-методична рада керусться чинним 

законодавством, нормативними та розпорядчими документами Мiнiстерства 

освiти i науки Украiни, вимогами системи менеджменту якостi ISO 
9001 :2015, наказами та розпорядженнями ректора унiверситету, а також цим 
Положениям. 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI I ЗАВДАННЯ НАУКОВО
МЕТОДИЧНОI РАДИ 

2.1. Метою роботи Науково-методичноi ради с вивчення, аналiз, 

узагальнення та впровадження досвiду роботи унiверситету та iнших ЗВО з 
удосконалення навчально-виховноi та науково-методичн.оi роботи. 

2.2. Предметом дiяльностi с освiтнiй процес в унiверситетi . 
2.3. Завданнями Науково-методично"i ради с: 
- розробка Положень та рекомендацiй з органiзацii освiтнього процесу в 

. . 
уюверситет1; 

- розгляд питань науково-методичного характеру щодо реалiзацii" 

освiтнiх програм зi спецiальностей; 

- органiзацiя навчальноi та науково-методичноi роботи структурних 

пiдроздiлiв унiверситету в напрямку забезпечення шдготовки 

висококвалiфiкованих фахiвцiв; 

- координацiя методичноi та органiзацiйноi роботи факультетiв. 



3. ФУНКЦii НАУКОВО-МЕТОДИЧНОI РАДИ 

3 .1. До основних функцiй належать: 
- розробка та затвердження Положень з органiзацii' освiтнього процесу; 

- обговорення та розробка рекомендацiй з удосконалення освiтнiх 

програм, навчальних планiв та програм навчальних дисциплiн iз урахуванням 

вимог стандартiв вищоi' освiти та потреб стейкхолдерiв; 

- проведения аналiзу пiдручникiв та навчальних посiбникiв, видань 

навчальноi', методичноi' лiтератури; 

- надання рекомендацiй на отримання грифу вченоi' ради унiверситету на 

видання пiдручникiв та навчальних посiбникiв; 

- органiзацiя пiдrотовки та проведения науково-методичних 

конференцiй, семiнарiв та iнших заходiв, спрямованих на удосконалення 

освiтнього процесу в унiверситетi; 

- розробка рекомендацiй зi створення та удосконалення методики 

використання в освiтньому процесi технiчних засобiв органiзацii' навчання; 

- розробка рекомендацiй з удосконалення системи планування й 

opraнiзaцii' самостiйноi· роботи здобувачiв вищоi' освiти та залучення i·x до 

а1пивноi· науково-дослiдноi' роботи в процесi навчання; 

- аналiз результатiв монiторингу стейкхолдерiв щодо забезпечення 

якостi освiти в унiверситетi та надання рекомендацiй з освiтнiх питань; 

- аналiз звiтних показникiв якостi пiдrотовки фахiвцiв на факультетах 
. . . 

при проведенн1 як зр1зш залишкових знань з дисципшн, так I незалежного 

замiру знань здобувачiв вищоi· освiти в перiод екзаменацiйноi' cecii'; 

- розробка та удосконалення методик рейтингування дiяльностi кафедр i 

науково-педагоriчних працiвникiв унiверситету. 

4. ВЗА€МОДIЯ З IНШИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ УНШЕРСИТЕТУ 

4.1. Науково-методична рада у своi'й дiяльностi взаемодiе зi структурними 

пiдроздiлами та службами з питань, що належать до i"i пiдпорядкування: 

- з навчальним вiддiлом - з питань удосконалення органiзацii' освiтнього 

процесу; 

з деканатами факультетiв (iнститутом) - з питань узгодження 

заходiв з навчальноi', методичн01, органiзацiйноi' та виховноi роботи в 
. . 

уншерситеп; 

з методичними ком1с~ями факультетiв (iнституту) - з питань 

пiдготовки видань навчально-методичноi лiтератури, розробки положень; 

з вiдокремленими структурними пiдроздiлами, пiдпорядкованими 

унiверситету - з питань узгодження iнтегрованих навчальних планiв та 

програм; 

з центрами практичноi пiдготовки - щодо проходження навчальних та 

виробничих практик; 

з центром iнформацiйних технолопи i систем - з питань 

комп 'ютерного та програмного забезпечення освiтнього процесу; 



з навчально-науковим центром - з питань науково-методичного 

забезпечення освiтнього процесу; 

з вiддiлом монiторингу якостi освiтньоУ дiяльностi - з питань 

контролю результатiв навчання та вдосконалення освiтнiх програм. 

з науковою бiблiотекою - з питань забезпечення здобувачiв вищоУ 

освiти необхiдною навчальною лiтературою i перiодичними виданнями. 

5. ПРАВА I ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ 

5.1. Науково-методична рада мае право: 

- розглядати, обговорювати та приймати рiшення з питань, що пов' язанi 

з удосконаленням освiтнього процесу унiверситету; 

- вносити пропозицiУ на розгляд вченоУ ради унiверситету питания, 

положения, методики з удосконалення органiзацiУ освiтнього процесу. 

5.2. Голова Науково-методичноУ ради несе вiдповiдальнiсть за якiсть 

науково-методичноУ роботи, яку вона проводить, за змiст та доступнiсть 

методично1 документацiУ, яка розглядаеться та затверджуеться на засiданнях 

Науково-методичноУ ради. 

5 .3. На всiх рiвнях, де вирiшуються питания дiяльностi Науково-

методичноУ ради, П голова бере безпосередню участь. 

5.4. Члени Науково-методично1 ради унiверситету мають право: 

- вносити питания на розгляд засщання Науково-методичноУ ради 

уншерситету; 

- вносити пропозицiУ до проектiв рiшень з питань, винесених на 

обговорення на засiдання Науково-методично1 ради унiверситету; 

- вносити запити (рекомендацiУ) головi f!ауково-методичноУ ради щодо 

вирiшення питань органiзацiУ освiтнього процесу в унiверситетi; 

5.5. Члени Науково-методично1 ради унiверситету зобов'язанi: 

- постiйно вiдвiдувати засiдання Науково-методичноУ ради, брати 

активну участь в обговореннi питань, визначених планом роботи; 

- виконувати доручення, рiшення, ухвали Науково-методично1 ради в 

межах свое1 компетенцi1; 

- готувати iнформацiю з питань освiтнього процесу, винесених на 

обговорення на засiдання Науково-методичноУ ради згiдно з планом роботи. 

Перший проректор, доцент 

Начальник I-П--Ш;, професор 

УЗГОДЖЕНО: 

Юрисконсульт 

~лександр ЛОМЕ:ЙКО 
Тетяна ШАРОВА 

Костянтин БОРИСОВ 


