
Звіт про роботу Науково - методичної ради університету  

за 2018-2019 навчальний рік 

 

У поточному році свою роботу Науково-методична рада (далі НМР) у 

складі 25 чоловік розпочала з жовтня 2018. На першому засіданні було 

оновлено склад ради та затверджено план роботи на навчальний рік. До 

складу НМР увійшли проректори за напрямами роботи, декани, голови 

методичних комісій факультетів, викладачі кафедр.  

Протягом навчального року було проведено всього 9 засідань НМР з 10 

запланованих, на яких розглядались основні питання з навчально-методичної 

роботи, такі як: 

концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в 

університеті, перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на 

плагіат, методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт зі 

спеціальностей. 

З метою обміну досвідом з провідними викладачами інших ЗВО із 

педагогіки та методики викладання було організовано виїзне засідання НМР 

у формі майстер-студії на базі МДПУ. 

Також протягом року було запрошено провідних викладачів у ТДАТУ. 

Так, на одному із засідань з доповіддю на тему «Педагогічна інноватика, 

майстерність і успішність викладача університету: виклики часу» виступила 

доктор філософських наук ТРОЇЦЬКА Т.С. 

Завдяки успіху цих заходів на базі університету було створено школу 

педагогічної майстерності викладачів, концепція та організація якої теж 

розглядалася на засіданнях НМР. 

Традиційно протягом року було удосконалено та оновлено ряд 

Положень з освітнього процесу: 

Положення про закордонні практики студентів ТДАТУ; 

Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ; 

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників; 



Положення про організацію курсового проектування; 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти; 

Положення про програму навчальної дисципліни; 

Положення про організацію тестування в ТДАТУ; 

Положення про організацію та контроль якості навчальних занять; 

Положення щодо планування та обліку основних видів робіт науково-

педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Також на засіданнях розглядалися питання про стан методичного 

забезпечення нових спеціальностей та робітничих професій; було 

затверджено завдання для проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисциплін та спеціальностей на базі ТДАТУ. 

Обговорювалися питання організації та проведення науково-

методичної конференції для викладачів ТДАТУ. 

На засіданнях НМР були розглянуті підручники та навчальні 

посібники, розроблені викладачами університету, для надання грифу вченої 

ради ТДАТУ.  

Підручників з грифом Вченої ради ТДАТУ – 7 шт. – 162,72 д.а.  

Посібників з грифом Вченої ради ТДАТУ – 33 шт. – 408,03 д.а. 

Монографія з грифом Вченої ради ТДАТУ 1 шт. – 14,56 д.а. 

Конспектів лекцій з грифом Вченої ради ТДАТУ – 2 шт. – 23,19 д.а. 

Метод. рекомендацій з грифом Вченої ради ТДАТУ – 4 шт. – 32,87 д.а. 

Усі вони були ухвалені НМР та затверджені вченою радою. 

Усі засідання було затверджено протоколами. Протоколи підписані 

головою НМР -  проректором з науково-педагогічної роботи та секретарем. 

План роботи Науково-методичної ради виконано в повному обсязі. 
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