
ДОПОВІДЬ: В.С.Сорока, проректор 
з науково-педагогічної та навчальної роботи.

ПІДГОТУВАЛИ: Т.А. Костюкова, заступник 
завідувача навчально-методичного відділу; 
О.М. Парницька, методист 
навчально-методичного відділу.



НМР 2021-2022

Розклад засідань 2021-2022 н. р.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА - постійно діючий 
колегіальний дорадчий орган, який:

➢ координує всю методичну роботу в університеті;

➢ сприяє розробці та проведенню заходів, спрямованих на
підвищення ефективності та якості навчального процесу;

➢ у своїй роботі тісно співпрацює з науково-методичними
радами з якості ННІ та їх вченими радами;

➢ у роботі керується «Положенням про науково-методичну раду
НУВГП», іншими нормативними документами.



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ (НМР) у 2021-2022 н.р. 

ПРОВЕДЕНО:

7 засідань науково-методичної ради.
Розглянули питання:

• Оцінка ефективності роботи науково-методичної ради НУВГП в 2020-2021 н.р.
• Досвід реалізації диференційованого підходу у процесі вивчення іноземних мов в НУВГП.
• Про виконання планів електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП за 2021-2022 н.р.
• Щодо Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти та

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП.
• Щодо обов’язкового розміщення усіх випускових робіт студентів (і бакалаврських, і магістерських) у

цифровому репозиторії НУВГП.
• Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового контролів знань здобувачів за ІІ семестр

2020-2021 н.р.
• Про щорічний конкурс підручників, навчальних посібників та монографій.
• Про започаткування роботи платформ освітніх програм (ОП) та освітніх компонент (ОК) (навчальних

дисциплін).
• Затвердження плану електронних видань на 1, 2 кв. 2022 року.
• Про підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій за 2021-2022 н.р.



СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
НМР 2021-2022
Склад за навчально-науковими інститутами 

та підрозділами – 46 осіб
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НМР 2022-2023
Склад за навчально-науковими інститутами та 

підрозділами – 55 осіб



СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

Професори 35%

Доценти 50%

Старші викладачі 
7%

Завідувачі 
відділів 4%

Інші 4%

Професори 25%

Доценти 51%

Старші викладачі 
7%
Завідувачі 
відділів 5%
Інші 12%

в 2021-2022 н.р. – 46 осіб в 2022-2023 н.р. – 55 осіб



НМР 2021-2022 
УХВАЛА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
РАДА (УХВАЛА)

• 3 Положення 
щодо організації 
освітнього 
процесу.

• 5 Нормативних
документів

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
РАДА (ЗАТВЕРДЖЕНО)

• 2 плани електронних 
видань навчально-
методичної літератури

• 34 силабуси

• 20 методичних вказівок

ВЧЕНА РАДА 
(ЗАТВЕРДЖЕНО)

•Положення про силабус
(нова редакція)

•Положення про документи про 
вищу освіту (наукові ступені) 
Національного університету 
водного господарства та 
природокористування

•Положення про навчально-
методичне забезпечення 
освітньої компоненти на 
навчальній платформі Moodle



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УХВАЛЕНО

НМР  в  2021-2022 н.р.

УХВАЛЕНО НМР, 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗАМИ РЕКТОРА:

ТРИ  Положення щодо організації освітнього процесу в університеті:

✓Положення про силабус (нова редакція)

✓Положення про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
Національного університету водного господарства та 
природокористування

✓Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої компоненти 
на навчальній платформі Moodle



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УХВАЛЕНО

НМР  в  2021-2022 н.р.

УХВАЛЕНО НМР 
5 нормативних документів:
✓Порядок розгляду та  затвердження розміщення силабусів і МВ в 

репозиторії через електронний документообіг iDoc (нова редакція)
✓Порядок розгляду, затвердження, розміщення навчально-методичного 

забезпечення та освітніх програм в репозиторії, присвоєння Грифа
рукописам навчальних книг та подання видань на конкурс підручників,  
навчальних посібників та монографій (нова редакція)

✓Вимоги до підготовки рукописів навчальної, наукової, навчально-
методичної літератури і видання в редакційно-видавничому відділі та 
розміщення в цифровому репозиторії університету

✓Порядок роботи вебплатформи «Силабус»». Нова редакція
✓Порядок розгляду рукописів навчальних видань для надання 

рекомендацій НМР щодо Грифа Вченої ради. Нова редакція



•

Розглянуто 17 навчальних видань та надано рекомендації щодо Грифів 
вченої ради: 

- 2 підручникам – гриф «Затверджено вченою радою НУВГП»

- 15 навчальним посібникам – гриф «Рекомендовано вченою радою НУВГП»

12

88

підручники

навчальні посібники 

ГРИФИ ВЧЕНОЇ РАДИ НУВГП 
рукописам навчальних видань в 2021-2022 н.р.



Гриф «Затверджено вченою радою НУВГП» надано 2 підручникам:

ГРИФИ ВЧЕНОЇ РАДИ НУВГП 
рукописам навчальних видань в 2021-2022 н.р.

• «Архітектурне матеріалознавство». 

Автор: Л.Й. Дворкін

• «Інженерна графіка: Машинобудівне креслення : підручник». 

Автори: М.М. Козяр, О.Р. Стрілець, А.П. Сафоник.  476 с.



Гриф «Рекомендовано вченою радою НУВГП» надано 15 навчальним посібникам :

ГРИФИ ВЧЕНОЇ РАДИ НУВГП 
рукописам навчальних видань в 2021-2022 н.р.

1.  Тестові завдання для оцінки функціональної  і технічної підготовленості учнів школи карате ґодзю-рю. Автор: А.М. 
Гірак.
2. Будівельні розчини.  Автор: Л.Й. Дворкін .
3.   Організація і технологія гідротехнічного будівництва. Практикум : навч. посібник. Автори: М.М. Ткачук, А.А. 
Білецький., Р.М. Ткачук.
4. English for Transport Technology : навчальний посібник. Автори: Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька, А.Т. Літвінчук. 
5. Збірник задач з нарисної геометрії з розв’язками. Ортогональні проекції. Автори: Є.В. Пугачов, А.В. Зданевич, С.М.
Літніцький, Т.М. Кундрат. 
6.  Теорія права і держави в українській юридичній думці : навчальний посібник у схемах. Автор: В.І. Кафарський .
7. Опір матеріалів. Лабораторні роботи. Автори:  В.І. Андрушков, О.Г. Гуртовий, С.О. Тинчук .
8. Ідентифікація та моделювання. Частина І. Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації за пасивними 
експериментами. 
Автори: Б.П. Сидорчук, О.М. Наумчук.
9. Облік і звітність у банках. Автор: О.В. Павелко.
10. Рослинництво з основами агрокліматології. Практикум : навчальний посібник. Автори: Т.М. Солодка, О.С. Мороз.
11. Експлуатаційні властивості транспортних засобів. Автори:  І.О. Хітров, М.Є. Кристопчук, В.М. Никончук.
12. Використання відновлюваних джерел енергії. Автори  Є.Г. Герасімов, Г.Г. Герасимов.
13. Високоміцні бетони. Навчальний посібник. Автори: Л.Й. Дворкін, В.В. Житковський, Р.М. Макаренко. 
14.  Проєктування станцій прояснення та знебарвлення води. Навчальний посібник. Автори: С.Ю. Мартинов, А.М. Орлова. 
15. Планування міст і транспорт. Навчальний посібник. Автори:  В.А. Ліпянін, Т.О. Мілаш.




