
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання науково-методичної ради від 19.12.2017 р. 

1. Організація та технології впровадження дистанційної форми в освітній 
процес Криворізького факультету ЗНУ. 

Доповідач - Макарова Тетяна Михайлівна, голова НМР Криворізького 
факультету ЗНУ. 

2. Звіт про роботу школи педагогічної майстерності за 2016-2017 н.р. 
Затвердження програми школи педагогічної майстерності на 2018 рік. 

Доповідач - Мацкевіч Юліана Рафаїлівна, керівник школи педагогічної 
майстерності. 

3. Різне. 

3.1. Затвердження переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів 
на 2018-2019 н.р. 

Доповідач - Кириченко Наталія Володимирівна, завідувач навчальної 
лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу 
навчального відділу. 

3.2. Про заходи щодо реалізації в ЗНУ проекту Жана Моне «Європейська 
проектна культура». Обговорення та затвердження програми навчальної 
дисципліни «Основи європейської проектної діяльності». 

Доповідач - Гура Олександр Іванович, голова науково-методичної ради ЗНУ, 
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи. 

3.3. Рекомендування до друку навчально-методичної літератури. 

Доповідач - Мацюх Наталія Володимирівна, методист навчального відділу. 



УКРАЇНА 

М1ШСТЕРСГВО ОСВІТИ ї НАУКИ УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗІ 
л / М + * Запоріжжя 

Про затвердження рішень 
науково-методичної ради ЗНУ 
та забезпечення своєчасного 
і належного їх виконання 

На виконання рішень науково-методичної ради університет) 
(протокол № 4 від 19.12.2017) 

НАКАЗУЮ: 
* 1. Затвердити програму навчальної дисципліни «Основи європейської 

проектної діяльності» для підготовки магістрів, докторів філософії 
природничо-математичних спеціальностей, викладання якої передбачене Е 
рамках реалізації в ЗНУ проекту Жана Моне. 

2. Затвердити програму Школи педагогічної майстерності ЗНУ на 2018 рік. 
3. Затвердити перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2018-2019 

навчальний рік (Додаток 1). 
4. Деканам Криворізького факультету ЗНУ та Економіко-гуманітарного 

факультету у м. Мелітополі Запорізької області: 
4.1. Забезпечити до 15.01.2018 кількісне та якісне наповнення 

електронних навчальних дисциплін у системі Моосіїе відповідно до робочих 
навчальних планів 2017-2018 навчального року та підключення до них 
студентів. 

4.2. Забезпечили розробку плану заходів щодо співпраці з факультетами 
ЗНУ за дистанційно-заочною формою навчання та представити його на науково-
методичній раді ЗНУ в травні 2018 року. 

5. Головам науково-методичних рад факультетів до 15.01.2018 подати 
Мацкевіч Ю.Р. пропозиції щодо вдосконалення діяльності Школи педагогічної 
майстерності та підвищення її ефективності. 

6. Керівнику школи педагогічної майстерності Мацкевіч Ю.Р. розробити з 
у рахуванням пропозицій факультетів проект Концепції діяльності школи 
педагогічної майстерності Запорізького національного університету та 
представити його на науково-методичній раді ЗНУ в лютому 2018 року. 



-) 

7. Завідувачу навчальної лабораторії інформаційного забезпечена 
освітнього процесу навчального відділу Кириченко Н.В. напрацювати зміни 
урахуванням пропозицій факультетів до Порядку організації вибору навчальни: 
дисциплін (спеціалізацій) у Запорізькому національному університеті т 
представити їх на науково-методичній раді ЗНУ в січні 2018 року. 

8. Деканам немовних факультетів подати до 28.12.2017 завідувач; 
кафедри іноземних мов професійного спрямування їваненку С.В. службоЕ 
записки з переліком фахових дисциплін, які читатимуться іноземною мовоь 
(або з елементами іноземної мови) здобувачам ступеня вищої освіти бакалавр* 
із зазначенням прізвищ науково-педагогічних працівників, які пройшл: 
іншомовну підготовку, мають відповідний рівень володіння іноземною мовою 
забезпечуватимуть їх викладання. 

9. Завідувачу кафедри іноземних мов професійного спрямуванн 
їваненку С.В. до 15.01.2018 розробити графік навчально-методичних семінарі 
для науково-педагогічних працівників, які здійснюватимуть викладанн 
фахових дисциплін іноземною мовою (або з елементами іноземної мови), т 
згідно з ним розпочати їх проведення. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора 
науково-педашгічної та навчальної роботи Гуру О.І. 

Т.в.о. ректора О.Г. Бондар 

Начальник юридичного відділу, 
уповноважена особа з питань 
запобірання та виявлення коруп 

Начальник відділу діловодства, 
архіву т имної роботи 

В.В. Буличова 
« а V » у л 2017 
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Додаток до наказ} 
№ 1,9с від -г •. /л ^ о / 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2018-2019 навчальний рік 

Дисципліни, що забезпечують формування компетентності з української та зарубіжної 
культури: 

1. Історія української і зарубіжної культури (Бондаренко В.Г.) 
2. Історія українського та зарубіжного мистецтва (Бондаренко В.Г.) 
3. Сучасна українська і зарубіжна культура (Бондаренко В.Г.) 
4. Україна в діалозі європейських культур (Грушева Т.В.) 
5. Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу (Винарчук Т.В.) 
6. Історія українського мистецтва (ІІІтеЙнле О.Ф.) 

Дисципліни, що забезпечують формування медичної допомоги. ЦЗ. БЖД: 
1. Цивільний захист (Григорова Н.В.) 
2. Основи медичних знань (Єщенко Ю.В.) 
3. Безпека жиггєдіяльності (І ороховський Є.Ю.) 

Дисципліни, що забезпечують формування компетентності з філософії, соціально-
політичних наук: 

1. Соціологія (Сорокіна О.С.) 
2. Політологія (Вагіна О.М.) 

*3. Філософія (Кривега Л. Д.) 

Дисципліни 6-го семестру 2018-2019 навчального року (для студентів 2016 року 
набору): 

1. Основи біоетики (Генчева В.1.) 
2. Основи психофізіології (Кучковський О.М.) 
3. Підготовка проекгів міжнародної академічної мобільності (Сарабссв В.Л.) 
4. Журналістське розслідування (Виговська Н.А.) 
5. Масова інформація в умовах глобалізації (Тяпкіна Н.Ь) 
6. Менеджмент наукових досліджень (Сіріньок-Долгарьова К.Г.) 
7. Основи міжнародного бізнесу (Венгерська Н.С.) 
8. Інформаційна безпека: загрози та методи захисту (Козін І.В.) 
9. Управління грошима — особиста фінансова стратегія ( Батракова Т.І.) 
10. Компаративістика (англ.) (Єнікєєва С.М.) 
11. Компаративістика (нім.) (Прохоров В.Ф.) 
12. Компаративістика (франц.) (Тарасюк І.В.) 
13. Компаративістика (ісп.) (Биба М.О.) 
14. Проекг «Новоросія» і новітня російсько-українська війна (Турченко Г.Ф.) 
15. Історія Олександрівська (Шугальова І.М.) 
16. Соціальна історія харчу вання (Іріоглу Ю.О.) 
17. Електронна комерція (Матвіїшина Н.В.) 
18. Хмарні сервіси у професійній діяльності (Пшенична О.С.) 
19. Ділова та наукова комп'ютерна графіка (Решевська К.С.) 
20. НК-менеджмент (Олійник О.М.) 
21. Ділова риторика і міжкультурна комунікація (РгоГеззіопаІ КЬеіогіс апсі Іпіегсиїтгаї 

Сотшипісаііоп) (Волкова В. В.) 


