
Звіт про роботу Науково - методичної ради університету  

за 2020-2021 навчальний рік 

 

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

складі 24 чоловік розпочала у вересні 2021. На першому засіданні було 

оновлено склад ради, оновлено  та затверджено Положення про навчально-

методичний комплекс дисципліни в 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 9 засідань НМР  з 10 

запланованих. Було розглянуто основні питання з навчально-методичної 

роботи: 

про вимоги до розробки навчальних планів та робочих навчальних 

планів в ТДАТУ на 2021-2022 навчальний рік; 

про вдосконалення методичних рекомендацій по розробці і 

застосуванню тестів для контролю знань студентів. 

Протягом року було розроблено та оновлено 30 Положень з освітнього 

процесу: 

1. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома 

доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (Diploma 

supplement) у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного 

2. Положення про групу забезпечення спеціальності 

3.Положення про організацію та проведення наукових (науково-

технічних, науково-практичних) конференцій та семінарів у ТДАТУ  

4.Про тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої 

освіти в дистанційному режимі у ТДАТУ 

5.Про вдосконалення Положення щодо планування та обліку основних 

видів робіт науково-педагогічних працівників у ТДАТУ 

6.Про вдосконалення Положення про систему  запобігання та 

виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/metodichni-rekomendacii-po-rozrobci-testiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/metodichni-rekomendacii-po-rozrobci-testiv.pdf


7.Про вдосконалення Положення про порядок організації та 

проведення дуального навчання в ТДАТУ 

8.Про вдосконалення порядку переведення здобувачів вищої освіти 

ТДАТУ, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на навчання 

за кошти державного бюджету 

9.  Положення про освітні програми у ТДАТУ 

10. Про вдосконалення Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ 

11.Про вдосконалення Положення про навчальну дисципліну студента 

у ТДАТУ 

12. Про вдосконалення методичних рекомендацій по розробці і 

застосуванню тестів для контролю знань студентів 

13. Про вдосконалення Положення про перевірку залишкових знань  

студентів у ТДАТУ  

  14. Положення про  Навчально-методичний комплекс дисципліни в 

ТДАТУ 

15. Положення про робочу  програму навчальної дисципліни 

16. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з 

дисциплін 

17. Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей 

студентів ТДАТУ за КМСОНП 

18. Положення про опитування учасників навчального процесу в 

ТДАТУ 

19. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ 

20. Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти ТДАТУ 

21. Положення рейтингового оцінювання діяльності НПП ТГАТУ 

22. Положення оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ 

23. Положення про змішане навчання у таврійському державному  

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. 

24. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного, отриманих у неформальній та інформальній освіті 



25.Положення про підготовку доктора філософії ТДАТУ 

(аспірантура,докторантура) 

26. Положення про перевірку залишкових знань здобувачів вищої 

освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного 

27. Положення про видання навчально-методичної літератури під 

грифом Вченої ради ТДАТУ 

28. Положення про навчальну дисципліну студента  ТДАТУ 

29. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти 

ТДАТУ 

30. Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти - 

силабус 

 

На засіданнях НМР були розглянуті підручники та навчальні 

посібники, розроблені викладачами університету, для надання грифу вченої 

ради ТДАТУ.  

Підручників з грифом Вченої ради ТДАТУ – 5 шт. – 114,93 у.д.а.  

Посібників з грифом Вченої ради ТДАТУ – 18 шт. – 264,61 у.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                             Олександр ЛОМЕЙКО 

 

Секретар НМР                                                         Олена ЗАВАДЕНКО 


