
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання науково-методичної ради від 20.02.2018 р. 

І.Звіт про роботу відділу проектної діяльності. Впровадження проектних 
технологій в освітній процес. 

Доповідач - Коваленко Наталія Миколаївна, начальник відділу проектної 
діяльності. 

2. Грантрайтинг. Упровадження проектних технологій в діяльність ВНЗ: 
переваги та недоліки. 

Доповідач - Денисова Олена Михайлівна, голова науково-методичної ради 
Економіко-гуманітарного факультету у м. Мелітополі. 

3. Обговорення проекту Концепції школи педагогічної майстерності. 

Доповідач - Мацкевіч Юліана Рафаїлівна, керівник школи педагогічної 
майстерності. 

4. Різне. 

4.1. Обговорення сертифікатних програм центру післядипломної освіти ЗНУ: 
«Менеджмент розвитку персоналу», «Тайм-менеджмент», «Українська мова 
в діловій сфері». 

Доповідач - Цимбал Надія Василівна, в.о. керівника центру післядипломної 
освіти. 

4.2. Рекомендування до друку навчально-методичної літератури. 

Доповідач - Мацюх Наталія Володимирівна, методист навчального відділу. 
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Про затвердження рішень 
науково-методичної ради ЗНУ 
та забезпечення своєчасного 
і належного їх виконання 

На виконання рішень науково-методичної ради університету (протокол №6 ві 
20.02.2018) 

НАКАЗУЮ: 

1. В.о. керівника центру післядипломної освіти Цимбал Н.В. подати на затвердженн 
Вченої ради ЗНУ сертифікаті» програми «Менеджмент розвитку персоналу», «Тайм 
менеджмент», «Українська мова в діловій сфері». 

2. Начальнику відділу проектної діяльності Коваленко Н.М.: 
2.1. Активізувати співпрацю з факультетами шляхом залучення науково-педагогічни: 

працівників до роботи у проектних групах. 
2.2. Організувати та провести протягом другого семестру 2017-2018 н.р. навчальн 

тренінги з розробки та реалізації проектів. 
3. Керівнику школи педагогічної майстерності Мацкевіч Ю.Р. доопрацювати проек 

Концепції діяльності школи педагогічної майстерності Запорізького національної! 
університету та представити його на науково-методичній раді ЗНУ в березні 2018 року. 

4. Деканам факультетів до 17.03.2018 розглянути питання про систему накопиченні 
балів, з урахуванням пропозицій студентської ради ЗНУ (Додаток 1) та надати до навчальногс 
відділу пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про організацію та методик) 
проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ. 

Пропозиції до оновлення Положення про організацію та методику проведенню 
поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ подати де 
навчального відділу для узагальнення та затвердження у встановленому порядку. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної та навчальної роботи Гуру О.І. 
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Додаток до наказу 
№ '40 відЛ-Рі/ДМ 

Витяг з протоколу № З 
засідання студентської ради ЗНУ 

від 17.01.18 
ПРИСУТНІ: 

Голова студентської ради ЗНУ Долгополова А.О., перший заступник 
голови студентської ради ЗНУ Лагутіна В.О., секретар студентської ради ЗНУ 
Колугарова О., Орленко О. (ф-т менеджменту), Аль Наджар Ільяс (ф-т іноземної 
філології), Багдасарян Г. (економічний факультет), Чудновець Ю (ф-т соціальної 
педагогіки та психології), Баркова О. (філологічний факультет), Сьомик Я. 
(математичний ф-т), Чередниченко Д. (фізичний ф-т), Соловйова А. (ф-і 
фізичного виховання), Калугін Цісторичний ф-т). 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь голови студентської ради Долгополову А.О. про результати 

І студентської конференції з питань якості освіти, що проходила 16.12.17 р. 
УХВАЛИЛИ: 

Надати пропозиції щодо покращення якості освіти, розроблені пс 
результату конференції, до розгляду проректором з науково-методичної ТІ 
навчальної роботи О.І. Гурі: 
1. Ліквідувати оцінювання за присутність на лекційних заняттях. 
2. У системі накопичення балів заборонити віднімати бали. 
3. Заборонити оцінювання нотування лекційного матеріалу. 
4. Ввести своєчасне заповнення академічного журналу безпосередньо в момент 
отримання балів під час аудиторних занять. 
5. Дозволити виконувати та захищати будь-які завдання з поточного контролк 
за допомогою сучасних інформаційних засобів та оцінювати їх. 

Голова студентської ради ЗНУ А.О. Долгополова 


