
Звіт про роботу Науково - методичної ради університету  

за 2019-2020 навчальний рік 

 

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

складі 23 чоловік розпочала у вересні 2019. На першому засіданні було 

оновлено склад ради, оновлено  та затверджено Положення про  Науково-

методичну раду ТДАТУ, план роботи на навчальний рік. До складу НМР 

увійшли проректори за напрямами роботи, декани, голови методичних 

комісій факультетів, представники професорсько-викладацького складу 

кафедр.  

Протягом навчального року було проведено 8 засідань НМР  з 11 

запланованих. Було розглянуто основні питання з навчально-методичної 

роботи: 

Затвердження плану випуску навчальної літератури на 2019-2020 

навчальний рік; 

затвердження завдань та методичних рекомендацій для проведення ІІ 

туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін: 

«Зберігання сільськогосподарської та харчової продукції» за двома 

напрямами «Зберігання сільськогосподарської продукції» та «Зберігання 

харчової продукції»; «Аграрний маркетинг»; «Експлуатація машин і 

обладнання» у 2019/2020 начальному році на базі ТДАТУ; 

формування робочого тематичного плану та силабусу навчальної 

дисципліни; 

методичні рекомендації з розробки навчальних планів в ТДАТУ                              

на 2020-2021 н.р. 

методика та особливості складання електронного курсу навчальної 

дисципліни. 

 

Протягом року було розроблено та оновлено 16 Положень з освітнього 

процесу: 

Положення про освітні програми в ТДАТУ; 



Положення про опитування учасників освітнього процесу та 

зацікавлених осіб; 

Тимчасовий порядок проведення екзаменаційної сесії в дистанційному 

режимі 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

Положення з організації освітнього процесу в ТДАТУ; 

Положення про дуальну форму здобуття освіти в  ТДАТУ; 

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу підготовки фахівців в ТДАТУ; 

 Положення про організацію навчального процесу на заочній формі 

навчання; 

Положення про робочу програму практики; 

Положення про випускову кафедру в ТДАТУ; 

Положення про організацію дипломування в ТДАТУ; 

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці у ТДАТУ; 

 Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за 

вибором студентів в ТДАТУ; 

Положення та методика про рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників ТДАТУ; 

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників ТДАТУ; 

Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за 

вибором студентів в 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 – 4 шт. – 84,24 д.а.  



Посібників з грифом Вченої ради ТДАТУ – 14 шт. – 205,30 д.а. 

Усі вони були ухвалені НМР та затверджені вченою радою. 

Засідання було затверджено протоколами. Протоколи підписані 

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

Роботу Науково-методичної ради за звітний навчальний рік вважати 

задовільною.  

 

 

 

Голова НМР , проректор з НПР, к.т.н., доцент                               О.П. Ломейко 

 

 

Секретар НМР                                                                             Д.С. Нудьга 


