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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Діяльність усього колективу Таврійського державного 

агротехнологічного університету підпорядкована інноваційній концепції 

його розвитку. Місце університету в розвитку суспільства визначається 

зокрема, його місією та метою.  

Згідно з концепцією інноваційного розвитку університету  

на 2016-2021 р. р., що  прийнята на конференції трудового колективу, місією 

Таврійського державного агротехнологічного університету є створення умов 

для надання якісної сучасної освіти через вільне творче навчання та наукові 

дослідження відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком 

Української держави, науки, економіки та культури. 

Стратегічною метою розвитку університету є підвищення якості 

підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість успішно 

працювати за фахами у розбудові суспільства, яке базується на глобальній 

економіці знань. 

У 2016 році робота колективу університету була спрямована на 

виконання завдань концепції розвитку університету і була направлена на: 

- забезпечення високої якості освітнього процесу, впровадження 

сучасних технологій організації освітнього процесу; 

- підвищення результативності прикладних наукових досліджень, 

розвиток інноваційної діяльності; 

- забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічних 

працівників Ліцензійним умовам; 

- проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки, стажування 

викладачів в умовах сучасного виробництва; 

- оптимізацію (збільшення) ліцензованого обсягу підготовки фахівців; 

- відкриття нових спеціальностей; 

- ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому 

рівні; 

- посилення профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої     

підготовки фахівців; 

-  розвиток матеріально-технічної бази з метою поліпшення умов 

проведення освітнього процесу, підвищення побутової комфортності для 

працівників і студентів; 

- забезпечення фінансової стійкості університету, через налагоджену 

роботу навчально-дослідного господарства; 

- соціальний захист і соціальна підтримка викладачів, студентів, 

аспірантів та навчально-допоміжного персоналу. 

За минулий рік відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

колективом університету було проведено таку роботу: 

- затверджено акт узгодження спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти в університеті; 
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- враховуючи звернення університету Міністерством освіти і науки 

України виданий наказ «Про закріплення державного майна за ТДАТУ»; 

- у червні-вересні проведено роботу з підготовки заходів до виборів 

ректора університету. 

У березні 2016 року акредитовано магістерську підготовку за 

спеціальністю «Інформаційні технології проектування», а в червні цього ж 

року проведено акредитацію за напрямами «Харчові технології та інженерія» 

та  «Охорона праці» та спеціальності «Механізація сільського господарства» 

і «Енергетика та електротехнологічні системи в агропромисловому 

комплексі» за усіма ОКР. 

Для забезпечення можливості студентами університету здобувати вищу 

освіту за більш високим освітнім рівнем університетом, у червні місяці 

ліцензовано: 

- спеціальність «Менеджмент» за першим освітнім рівнем; 

- спеціальність «Цивільна безпека» за другим освітнім рівнем; 

- спеціальність «Харчові технології» за другим освітнім рівнем. 

У 2016 році був здійснений перший набір студентів на ці спеціальності. 

Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 

третьому освітньо-науковому рівні було проведено у червні 2016 року зі 

спеціальностей: 

- Економіка – 10 осіб; 

- Фінанси, банківська справа та страхування – 10 осіб; 

- Маркетинг – 10 осіб; 

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 10 осіб; 

- Галузеве машинобудування – 20 осіб; 

- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 20 осіб; 

- Агрономія – 10 осіб. 

Плідну роботу у вересні-жовтні 2016 року було проведено з підготовки 

ліцензійних справ щодо збільшення ліцензованого обсягу. Так за рішенням 

Ліцензійної комісії МОНУ у листопаді 2016 року збільшено ліцензований 

обсяг зі спеціальностей: 

                                перший освітній рівень 

1. Агрономія до 175 осіб; 

2. Економіка до 50 осіб; 

3. Харчові технології до 75 осіб; 

4. Цивільна безпека до 50 осіб; 

                               другий освітній рівень 

1. Економіка до 50 осіб 

2. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність до 60 осіб 

3. Маркетинг до 50 осіб; 

4. Фінанси, банківська справа та страхування до 60 осіб; 

5. Галузеве машинобудування до 50 осіб; 

6. Екологія до 50 осіб; 

7. Агрономія до 100 осіб 
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8. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка до 150 осіб; 

9. Агроінженерія до 200 осіб; 

10.  Комп’ютерні науки та інформаційні технології до 50 осіб. 

Велику роботу з акредитації спеціальностей у цьому році було 

проведено у наших відокремлених структурних підрозділах – коледжах, а 

саме: 

- ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» - акредитовано усі наявні на 

сьогодні п’ять спеціальностей; 

- ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» - акредитовано три спеціальності 

із чотирьох наявних; 

- у Василівському та Бердянському коледжах акредитовано по одній 

спеціальності. 
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Відповідно до Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ і Плану 

розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки щодо організації освітнього процесу в 

Таврійському державному агротехнологічному університеті протягом  

2016 року основним завданням було забезпечення високої та об’єктивної 

якості знань студентів університету з усіх напрямів підготовки і 

спеціальностей. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного 

агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого 

вдосконалення освітніх програм, змісту та форм навчання. 

Освітній процес в університеті організовано згідно з Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію 

освітнього процесу в ТДАТУ та іншими внутрішніми Положеннями. 

 

Міжнародна та національна сертифікація системи менеджменту 

якості в університеті 

 

1. З метою забезпечення функціонування системи менеджменту якості 

в університеті протягом року здійснено наступне: 

− у відповідності з планом роботи підготовлений Звіт за результатами 

функціонування системи менеджменту якості;  

− вдосконалена номенклатура справ в усіх підрозділах університету, 

затверджена зведена номенклатура справ університету; 

− виконувалась координація та інформаційно-методичний супровід 

управління документами СМЯ на всіх етапах їх життєвого циклу в 

структурних підрозділах; 

− здійснювався контроль управління записами про якість у 

структурних підрозділах університету; 

− відповідно до плану проводились внутрішні аудити, в результаті 

яких у деяких підрозділах виявлені та в результаті коригувальних дій 

ліквідовані невідповідності; 

− забезпечувалось отримання достовірних даних про результативність 

та ефективності робочих процесів СМЯ університету, необхідних для 

самооцінки та аналізу з боку керівництва; 

− забезпечувалось своєчасне прийняття керівниками структурних 

підрозділів університету коригувальних та попереджувальних дій, 

необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації 

навчального процесу та підвищення якості науково-освітніх послуг, що 

надаються; 
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− в поточному навчальному році – розроблені та затверджені плани і 

програми проведення внутрішніх аудитів на 2015 - 2016 навчальний рік; 

− проведено ознайомлення керівників структурних підрозділів 

університету під підпис з вказаними документами та датами проведення 

внутрішніх аудитів; 

− ведеться робота з вдосконалення Документованих процедур СМЯ та 

Настанови з якості з метою приведення їх у відповідність зі змінами у 

структурі університету; 

− почата робота з приведення у їх відповідність з новим стандартом та 

впровадження в діяльність університету нової версії стандарту ISO 

9001:2015; 

− ведеться поточна робота у відповідності з планом та програмою 

роботи.  

У відповідності з Національним стандартом України  

ДСТУ ISO 9001:2009 керівництво університету з метою забезпечення 

постійної придатності, адекватності і результативності роботи критично 

аналізувало систему управління якістю. Під час критичного аналізу 

оцінювалась можливість щодо поліпшення та визначення потреби в змінах 

системи управління якістю. Цілі, визначені планом роботи та Регламентом 

ТДАТУ на період 2015 – 2016 роки, виконані в повному об’ємі. 

 

Організація освітнього процесу 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті 

продовжилася робота з розробки нових навчальних планів та освітніх 

програм дисциплін. Протягом 2016 року продовжувалася практика 

проведення круглих столів за участі ректорату, деканатів, випускових кафедр 

і представників виробництва за професійним спрямуванням, метою 

проведення яких було вивчення потреби необхідних знань та вмінь 

майбутніх фахівців, обговорення моделі фахівця, структурно-логічної схеми 

підготовки та проектів навчальних планів. У 2016 році в університеті 

продовжувалася робота із вдосконалення організації освітнього процесу зі 

ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами. На 

сьогодні академічна різниця та розбіжність у навчальних планах зведена до 

мінімуму. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2015-

2016 році не перевищувало 825 годин, а з 2016-2017 навчального року 

максимальне навантаження по університету зменшене до 750 годин. 

Освітній процес в університеті протягом 2015-2016 навчального року 

організовано таким чином, що тижневе навантаження бакалаврів складало 

26-30 годин на тиждень, а спеціалістів – 24 години, магістрів – 18 годин. З 

метою покращення якості підготовки фахівців наразі продовжується робота 

зі збільшення аудиторного навчального навантаження студентів 

університету. 
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Освітній процес в університеті здійснювався за такими формами: 

- навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні і лабораторні); 

- виконання індивідуальних завдань (комплексні курсові проекти і 

роботи); 

- самостійна робота (в тому числі тестування в комп’ютерних класах та 

дистанційна самопідготовка на порталі); 

- практична підготовка; 

- контроль знань, умінь та навичок (ПМК, екзаменаційна сесія, тиждень 

підвищення рейтингу). 

 
Протягом 2016 навчального року було придбано 110 сучасних 

комп’ютерів для освітнього процесу. На сьогодні в університеті 

використовуються 804 комп'ютери, функціонують 23 комп'ютерні класи (в 

них 261 комп’ютер) і локальна комп’ютерна мережа. На даний час 

розроблено понад 3 тисячі мультимедійних програм та понад 3,5 тис. 

комп’ютерних програм для навчальної роботи, серед яких впроваджені 

електронні посібники, контролюючі, інформаційно-довідкові, розрахункові 

програми. 

Крім того, в університеті функціонує 16 лекційних аудиторій, 

обладнаних телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Науково-

педагогічні працівники активно впроваджують інноваційні методи 

викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних 

форм викладення навчального матеріалу, а також тестового контролю знань 

студентів. При проведенні віртуальних лабораторно-практичних занять, 

поточного контролю знань, підсумкового модульного контролю та атестації 

здобувачів вищої освіти широко використовуються інформаційні технології. 

З метою методичного забезпечення самостійної (позааудиторної) 

підготовки студентів протягом 2016 року постійно проводилася робота щодо 

наповнення та оновлення Навчально-інформаційного порталу університету 
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електронними навчальними курсами з усіх дисциплін. У 2016 році розпочато 

роботу щодо підготовки ЕНК для студентів заочної форми навчання та для 

слухачів підготовчих курсів. 

Науково-методичним центром протягом 2016 року систематично 

продовжувалася робота зі створення на Навчально-інформаційному порталі 

електронної бази тестових завдань із навчальних дисциплін. 

Протягом 2016 року продовжувалася робота з розробки та 

впровадження автоматизованої системи керування освітнім процесом в 

університеті. Програма «Освіта» була відзначена золотою медаллю на 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2016» та була впроваджена в 

ТДАТУ з І семестру 2016-2017 навчального року. На першому етапі 

впровадження системи було введено в дію електронні журнали успішності 

студентів з навчальних дисциплін та автоматизований контроль за 

відвідуванням занять студентів університету. 

У зв’язку із введенням в дію нового Закону України «Про вищу освіту» 

у 2016 році була продовжена робота з вдосконалення організації та 

методичного забезпечення освітнього процесу. Основні питання щодо 

методичного забезпечення освітнього процесу протягом року традиційно 

розглядалися на засіданнях Науково-методичної ради. Було розроблено ряд 

нових Положень з навчального процесу: 

− Положення  про електронний журнал з навчальної дисципліни; 

− Положення про програму навчальної дисципліни; 

− Положення про атестацію навчальних лабораторій в ТДАТУ. 

У процесі роботи Науково-методичної ради було також вдосконалені та 

перезатверджені наступні Положення: 

− Положення з організації самостійної роботи студентів ТДАТУ; 

− Положення з організації освітнього процесу для студентів, які мають 

право на вільне відвідування занять; 

− Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

− Положення про робочу навчальну програму з дисципліни та 

методичні рекомендації до її розробки; 

− Методика з рейтингового оцінювання діяльності кафедр 

університету; 

− Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ. 

 

Якість знань студентів 

 

Проведена у 2016 році організаційна робота дала позитивні результати 

в якості знань студентів. За підсумками екзаменаційних сесій показники 

абсолютної успішності та якості знань студентів є достатньо високими. Так 

абсолютна успішність студентів за всіма курсами, напрямами та 

спеціальностями 99%, що відповідає ліцензійним умовам і підтверджує 

високий рівень організації роботи деканатів. 
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У той же час основним показником, який показує рівень засвоєння 

вивченого матеріалу, є якість знань студентів. 

Аналіз результатів семестрового контролю студентів показує, що 

середній показник якості знань за ОКР «бакалавр» становить 56%  

(рис. 2.1); за ОКР «спеціаліст» 52% (рис. 2.2); за ОКР «магістр» - 76%  

(рис. 2.3). Враховуючи, що середня якість знань по університету складає 

61%, результати знань студентів є достатньо високими і відповідають 

ліцензійним умовам. 

У розрізі напрямів підготовки і спеціальностей якість знань студентів 

за 2015-2016 навчальний рік представлені на діаграмах. 

 

  

Рис 2.1 – Показники якості знань студентів ОКР «бакалавр» 

у 2015-2016 навчальному році 



 

9 
 

   
Рис 2.2 – Показники якості знань студентів ОКР «спеціаліст» 

у 2015-2016 навчальному році 

 

 

 

 
Рис 2.3 – Показники якості знань студентів ОКР «магістр» 

у 2015-2016 навчальному році 
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Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті у 2016 

році було продовження вдосконалення системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. З метою ефективного функціонування цієї системи 

створено відділ моніторингу якості освітнього процесу, основними 

напрямками роботи якого є: 

- моніторинг якості організації навчальних занять; 

- розробка та впровадження комплексних контрольних робіт з 

навчальних дисциплін; 

- поповнення та оновлення бази тестових завдань із дисциплін у 

науково-методичному центрі; 

- організація ректорської перевірки рівня знань студентів протягом 

екзаменаційної сесії та перевірка залишкових знань з дисциплін; 

- моніторинг методичного забезпечення студентів для дистанційної 

самопідготовки; 

- перевірка якості виконання курсових проектів і робіт; 

- моніторинг об’єктивності оцінювання знань студентів із навчальних 

дисциплін; 

- моніторинг системи менеджменту якості освіти в університеті. 

Головним завданням освітнього процесу в університеті є не кількісні 

показники, а якісні, тобто рівень отриманих компетенцій в результаті 

вивчення дисципліни. Тому з метою визначення рівня знань та перевірки 

показників якості, отриманих на сесії протягом 2016 року, проводилися 

незалежні ректорські зрізи залишкових знань з більшості дисциплін. 

У звітному 2016 році було продовжено моніторинг не тільки 

залишкових знань після сесії, але й тестування рівня знань студентів перед 

екзаменаційною сесію, що сприяло мотивації студентів до вивчення 

дисциплін та підвищенню об’єктивності семестрового оцінювання знань 

студентів. 

 

Незалежне дистанційне тестування студентів аграрних ВНЗ 

 

У 2016 році шостий рік поспіль студенти-випускники Таврійського 

державного агротехнологічного університету брали активну участь у 

незалежному замірі знань студентів аграрних вищих навчальних закладів  

ІІІ-ІV рівнів акредитації шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в 

режимі online. 

Метою тестування є визначення якості надання освітніх послуг у 

аграрних ВНЗ, проведення аналізу стану системи аграрної освіти та 

прогнозування її розвитку. 

У тестуванні взяли участь студенти-випускники ОКР «бакалавр» з усіх 

аграрних ВНЗ. Студенти ТДАТУ пройшли тестування за 8 напрямами 
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підготовки. За підсумками дистанційного тестування студенти 4 курсу 

університету за ОКР «бакалавр» показали високі результати. 
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Високі показники незалежної перевірки якості знань є підтвердженням 

того, що в університеті забезпечується висока якість освітніх послуг. 

 

 
 

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах 

 

У 2015-2016 на кафедрах ТДАТУ було проведено 172 предметні 

олімпіади І туру, в яких взяли участь 3386 студентів. 
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До участі у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад було підготовлено 129 

студентів, з яких фактично прийняли участь 47 чоловік, серед яких 7 

студентів отримали відзнаки: 

  Муравйов А.М., Шуляк Н.О., Лисянська Н.О. у ІІ турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових 

виробництв» посіли ІІІ місце у командному заліку. 

  Ковальчук Д.М. у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Ремонт машин» отримав диплом другого ступеня «За 

оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадного завдання ІІ туру». 

  Носаченко О.М. у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» посів І місце у 

теоретичному турі. 

  Мойсеєнко С.В. у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Агрономія» отримала грамоту «За кращі теоретичні знання» з 

дисципліни «Агрохімія». 

  Коваленко А.В. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Державні фінанси» нагороджена грамотою за досконале 

володіння термінологією під час відповіді на бліц-турі. 

  Кравець І.В. у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Інвестування» відзначений грамотою за найкращі теоретичні 

знання. 

Нагородження переможців студентського конкурсу на іменній премії 

Delcam. Студенти нашого університету неодноразово були переможцями 

інтернет-олімпіад і представляють Україну на очній олімпіаді в  

м. Бірмінгемі (Великобританія) і неодноразово їх роботи відзначалися 

Міжнародним журі. За традицією що склалася, нагородження українських 

переможців Міжнародного конкурсу студентських робіт проходить в 

резиденції посла Великобританії в м. Києві. У цьому році на цю церемонію 

запросили студента 42 КН групи Польченко Олександра, керівника роботи 

ст. викладача кафедри ІТ Дмітрієва Ю.О. та завідувача кафедри 

інформаційних технологій професора Малкіну В.М. В урочистій обстановці 

заступник голови місії Хейга Фейві вручила нагороди Польченко О.К та 

Дмітрієву Ю.О. за конкурсну роботу, яка була особливо відмічена 

Міжнародним журі. 

 

Рейтингування кафедр і викладачів університету 

 

В університеті у 2016 році продовжено практику рейтингування 

викладачів та кафедр відповідно до системи менеджменту якості. 

Метою рейтингового оцінювання діяльності кафедр є моніторинг 

якості управління та кількісна оцінка навчальної, наукової, 

профорієнтаційної, виховної, організаційної роботи і міжнародної діяльності. 
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За рішенням вченої ради за результатами рейтингування діяльності 

кафедр у 2015-2016 навчальному році кращими за напрямами визнані 

кафедри: 

- з навчальної роботи визнано кафедру обладнання переробних і 

харчових виробництв (зав. кафедрою к.т.н., професор Ялпачик Ф.Ю.); 

- з наукової роботи визнано кафедру рослинництва (зав. кафедрою 

к.с.-г.н., доцент Тодорова Л.В.); 

- з міжнародної діяльності визнано кафедру екології та охорони 

навколишнього середовища (зав. кафедрою к.б.н., доцент Халіман І.О.); 

- з підвищення кваліфікації та дорадництва визнано кафедру 

менеджменту (зав. кафедрою, д.е.н., професор Нестеренко С.А.).; 

- з виховної та профорієнтаційної роботи визнано кафедру суспільно-

гуманітарних наук (зав. кафедрою, к.філол.н., доцент Максимець О.М.); 

- з організаційної роботи визнано кафедру електроенергетики і 

автоматизації (зав. кафедрою д.т.н., професор Діордієв В.Т.) 

Крім того, за підсумками рейтингування діяльності професорсько-

викладацького складу університету були визначені 20 кращих викладачів. 

Кращі кафедри та викладачі були заохочені преміями та занесенням на 

дошку Пошани університету. 

 

Результати атестації здобувачів вищої освіти в університеті 

 

З метою покращення якості підготовки фахівців у 2015-2016 н.р. 

вченою радою університету прийняте рішення про визначення форми 

атестації здобувачів вищої освіти в університеті: для заочної форми навчання 

– проведення тільки комплексного державного кваліфікаційного екзамену, а 

для осіб, які навчаються на денній формі і мають середній бал за 

результатами навчання менше ніж 4,5 бали за національною шкалою, 

атестація проводиться тільки у формі комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену. Особи, які навчаються за денною формою 

навчання та мають середній бал 4,5 бали і вище, мають право на вибір форми 

атестації: комплексний державний кваліфікаційний екзамен або захист 

дипломної (магістерської) роботи (проекту). 

Підсумки вказаних форм державної атестації для осіб, які навчаються 

на денній формі навчання наведено на рис. 2.4-2.6. 

Середній бал здобувачів вищої освіти за ОКР «бакалавр» із складання 

комплексного державного кваліфікаційного екзамену по університету 

становить «4,0» бали, а із захисту дипломної роботи (проекту) – «4,7» 

(рис.2.4). При цьому слід зазначити, що 15 дипломних проектів (робіт) 

рекомендовано до впровадження на виробництві. 

Атестація здобувачів вищої освіти за ОКР «спеціаліст» та «магістр» є 

завершальним етапом, що визначає здатність випускника вирішувати складні 

виробничі завдання і науково-практичні проблеми. Підсумки захисту 
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дипломних проектів (робіт) за ОКР «спеціаліст» та «магістр» наведено на 

рис. 2.5-2.6. 

Таким чином, середній бал захисту дипломних робіт у здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання за ОКР «спеціаліст» складає «4,6», а 

ОКР «магістр» - «4,7», що підтверджує високий рівень робіт. 

Середній бал здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за ОКР 

«бакалавр» із складання державного іспиту по університету становить «3,8», 

за ОКР «спеціаліст» - «3,8», а за ОКР «магістр» - «3,9». 

 

 
 

Рис. 2.4 – Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «бакалавр» у 2016 році 

 

 

 

 



 

15 
 

 
 

Рис. 2.5 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «спеціаліст» у 2016 році 

 
 

Рис. 2.6 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «магістр» у 2016 році 
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Результати практичної підготовки студентів 

 

Організація планування та проведення практичної підготовки 

студентів університету здійснювалась відповідно до вимог: Закону України 

«Про вищу освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», «Положення про проведення практики 

студентів Таврійського державного агротехнологічного університету»; 

«Положення про організацію та проведення закордонної практики студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету», наказів ректора 

та рішень ректорату і вченої ради університету. 

Стан практичної підготовки студентів навчального закладу та заходи 

щодо формування нових підходів в її організації розглядалися на 

Міжрегіональній науково-практичній конференції, науково-практичних 

конференціях з кожної спеціальності, засіданнях вченої ради і ректорату, 

деканатів, кафедр. 

Професорсько-викладацьким складом навчального закладу протягом 

звітного року здійснювалася робота з підвищення рівня організації, 

методичного забезпечення практичної підготовки студентів університету. 

Для формування у студентів достатніх професійних навичок в 

прийнятті самостійних рішень в умовах конкретного виробництва, 

оволодіння сучасними методами та формами організації праці, знаряддями 

праці в обсязі їх майбутньої спеціальності, бажання систематично 

оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності 

були задіяні 22 провідні кафедри університету, 144 викладачі-керівники 

практик, з яких 15 професорів, 90 доцентів, що складає 70% від загальної 

кількості керівників практик.  

У 2015-2016 навчальному році для студентів всіх рівнів кваліфікації 

було заплановано та проведено 100 навчальних і виробничих практик (59 

навчальних, 41 виробнича). З 41 виробничої практики 14 є 

переддипломними. У порівнянні з минулим навчальним роком загальна 

кількість практик зменшилась на 14, в тому числі навчальних – на 4, 

виробничих – на 10, що пов’язано насамперед зі зменшенням кількості 

переддипломних практик та зменшенням кількості дисциплін і практик в 

семестрі, а також роботою деканатів університету з удосконалення 

освітнього процесу. 

Усі практики студентів за напрямами підготовки та спеціальностями в 

повному обсязі забезпечені навчально-методичною документацією: 

наскрізними, робочими програмами, типовими програмами, методичними 

посібниками, інструкціями. 
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У 2015-2016 навчальному році студенти всіх рівнів кваліфікації 

проходили практику на 451 базах практик 10 областей країни, які 

забезпечували повне та ефективне виконання програм. У порівнянні з 

минулим навчальним роком загальна кількість баз практик зменшилась на 

259 у зв’язку зі змінами кількості практик та кількості студентів, які 

проходили переддипломні практики. У звітному році 320 баз  практик, майже 

70% від загальної кількості баз практик, є базами практики м. Мелітополя, м. 

Запоріжжя та 19 районів Запорізької області. При чому 54 бази практик є 

базовими сільськогосподарськими підприємствами регіону, з керівниками 

яких були укладені довгострокові договори про співпрацю та проведення 

практичної підготовки студентів університету.  

 
Зі створенням регіонального навчально-практичного центру на базі 

ВАТ «Племзавод «Степной» отримали можливість у 2015-2016 н.р. пройти 

виробничу практику 1 студент механіко-технологічного факультету, 1 

енергетичного факультету. Причиною значного зниження кількості студентів 

в проходженні виробничої практики стала проблема бази з забезпечення їх 

місцями проживання.  

У Навчально-дослідному центрі університету (с. Лазурне), в  

2015-2016 н.р. на навчально-дослідних ділянках пройшли навчальні і 

виробничі практики 143 студента механіко-технологічного факультету, 

енергетичного факультету, факультету агротехнологій та екології. 

У 2015-2016 навчальному році студенти випускних курсів вперше 

мали можливість вибирати форму контролю або державний екзамен, або 

захист дипломного проекту (роботи). Так з 123 студентів, яки мали право і 

для яких навчальним планом була передбачена переддипломна практика, 
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пройшли 86, що складає майже 71%. У тому числі з 73 студентів технічних 

спеціальностей тільки 50, що складає майже 69%.  

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом продовжується організаційна робота з 

подальшого вдосконалення змісту навчання. Так при розробці нових 

навчальних планів суттєво посилюється складова навчального навантаження 

професійних дисциплін та практичної підготовки. 

 

Методична робота 

 

Кожного року в університеті проводиться науково-практична 

методична конференція, де обговорюються найбільш важливі питання 

навчально-виховного, методичного напряму. 

У звітному році була проведена науково-методична конференція 

«Інформаційно-комунікативні технології в освіті».  

За матеріалами конференції вийшов випуск №19 збірника науково-

методичних праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі», видання якого проводиться щорічно. 

Викладачами університету у минулому навчальному році видані під 

грифом МОН та МАП України 6 навчальних посібників. Науково-

педагогічними працівниками розроблені також навчальні посібники, які не 

мають грифу, але використовуються у навчальному процесі. Таких було 

видано 2 навчальних посібника. Обсяг у друкованих аркушах, виданих 

підручників або навчальних посібників за рік через видавництва –  

114,39 у.д.а. 

Протягом 2016 року було розроблені підручники та начальні 

посібники, які отримали рекомендацію для надання грифу вченої ради 

ТДАТУ: 

− Надикто В.Т. «Методологія наукових досліджень» /Підручник 

− Петрига О.М., Яворська Т.І., Прус Ю.О. «Економіка аграрного 

підприємства»  /Навчальний посібник 

− Карман С.В., Почерніна Н.В. «Економічна теорія» /Навчальний 

посібник 

− Трусова Н.В. «Управління фінансовими потоками 

сільськогосподарських підприємств: фінансова математика» /Навчальний 

посібник 

− Трусова Н.В. «Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання 

аграрної галузі» /Навчальний посібник 

Науково-педагогічними працівниками університету в поточному році 

розроблено 976 навчально-методичних розробок загальним обсягом  

2109,91 у.д.а. 
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Організація роботи наукової бібліотеки 

 

Наукова бібліотека є важливим компонентом інформаційно-освітнього 

середовища університету, яка включена в освітній, науковий і виховний 

процеси і відповідає за наступний комплекс завдань:  

− інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального процесу; 

− інформаційно-бібліографічне супроводження наукових досліджень 

за профілем університету; 

− культурно-просвітницьку та виховну роботу серед студентів. 

Обслуговування користувачів 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів здійснюється: 

− у читальних залах; 

−  залі електронних ресурсів; 

− на абонементах; 

− у відділі наукової бібліографії; 

− бібліотеках гуртожитків; 

− веб-сайт НБ в режимі online. 

Основні показники обслуговування: 

− кількість користувачів за єдиним обліком (ЄРО)   – 7988   у т.ч  

− 4175 студентів 

− 3010 віддалених  авторизованих користувачів 

− обслужені всіма підрозділами – 14.2 тис. користувачів; 

− кількість відвідувань – 83.5 тис.; 

− документовидача – 503 тис. док. 

Доступ до Інформаційних ресурсів можна отримати: 

− безпосередньо у бібліотеці університету; 

− бібліотеках гуртожитків; 

− через online доступ в електронних мережах (сайт НБ, соціальні 

мережі ВК, блог НБ) 

Доступ до електронних документів проводиться у Залі електронних 

ресурсів (ЗЕР) та через мережу Інтернет в режимі он-лайн. Користувачі в ЗЕР 

мали постійний доступ до: 

− Інтернет – ресурсів; 

− Електронного каталогу (ЕК) та Електронної бібліотеки (ЕБ). 

Зал електронних ресурсів за 2016 рік 
− відвідало – 4.1 тис. користувачів,  

− переглянуто та скопійовано - 106324 е-документів у т. ч.: 

-  видано е-документів з Web-сайта – 25.8 тис. док. 

- документів НМКД в ЗЕР  - 56 тис. док  

- видано документів з WebIrbis (ЕК, ЕБ) – 25 тис. док. 

В гуртожитках студентів обслуговують бібліотеки з навчальним 

фондом понад 3 тис. примірників. 
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Формування фонду 

Впродовж року наукова бібліотека поповнила свій фонд  друкованими 

та електронними документами: 

− друкованих – 1927 прим. 

− електронних -1534 док 

− передплачено періодики – 80 назв, більшість з яких фахового 

спрямування. 

Загальний фонд наукової бібліотеки на кінець 2016 р. дорівнює  

403 тис. примірників, у т.ч.: 

− друкованих - 364.7 тис. прим. 

− електронних документів – 38 тис. док 

− CD – 741 прим. 

Серед нових  надходжень: 

− Навчальні -  816  (у т.ч 295 друкованих прим. та 521 електронних) 

− Наукові -  339 (186 друкованих прим. та  153 електронних) 

Загалом за 2016 рік на придбання книг та періодики було перераховано 

74 тис.грн (у т.ч 21.2 тис. грн. на книги та 53 тис. грн. на періодику). 

За 2016 р. фонди було вивільнено від зношених  та застарілих  видань 

понад  3 тис. примірників. 

Електронні ресурси наукової бібліотеки та доступ до них 

Сьогодні відбувається інтенсивний процес зміни традиційного образу 

бібліотек, модернізація їхніх технологічних процесів, у ході якої змінюються 

напрямки, методи роботи з обслуговування користувачів. Розвивати й 

удосконалювати обслуговування читачів без зміни ресурсної бази бібліотеки 

практично неможливо. Бібліотека щорічно нарощує свій електронний 

потенціал ресурсами власної генерації. На сьогодні електронні інформаційні 

ресурси акумулюються в Бази даних: 

Електронний каталог (ЕК) 

У 2016 році у НБ: 

− створено 15 БД, з яких - 9 бібліографічних, які налічують 85 тис.  

записів; 

− створена нова база даних «Звіти з НДР ТДАТУ»; 

− внесено понад 12 тис. бібліографічних записів.  

Електронна бібліотека (ЕБ) створена на базі програми  

«ІРБІС – 64»  

− Налічується 6 повнотекстових БД кількістю 38 тис. е-документів, 

80% з яких навчального характеру. Джерелами комплектування 

електронних ресурсів є: 

− електронні ресурси на дисках; 

− самостійно створені електронні ресурси; 

−  web-ресурси з Інтернетом;  

− електронні ресурси ВНЗ. 

Впродовж року зафіксовано 31 тис. звернень до Електронної бібліотеки 

та Електронного каталогу ЕК через сайт НБ та зал електронних ресурсів, 
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ними було переглянуто та скопійовано понад 106 тис. електронних 

документів. Доступ до повнотекстових матеріалів здійснюється після 

проходження авторизації. 

Репозитарій – е-архів публікацій  ТДАТУ ElarTSATU   – 1000 док. 

БД Книгозабезпеченність дисциплін. 

БД супроводжує забезпечення інформаційним ресурсом понад 500 

дисциплін ТДАТУ.  

Web-сайт НБ www.tsatu.edu.ua/biblioteka, де працюють online сервіси:  

− електронна доставка документів (ЕДД) 

− віртуальна довідка  

− навігатор змісту фахової  

− віртуальні виставки  

− розсилка інформації кафедрам та викладачам е-поштою 

− сервіс Бібліотека 2.0 - бібліотека в соціальній мережі : 

- Блог (http://libtsaa.blogspot.com) 

-  ВК ВКонтакте (http://vk.com/club50577714) 

-  facebook НБ ТДАТУ  https://www.facebook.com/libtsatu) 

Науково-бібліографічне та інформаційне забезпечення 

У 2016 році актуальними були питання:   

− створення нових інформаційних продуктів; 

−  формування інформаційної культури користувачів; 

− інформаційне супроводження НДР науковців університету; 

− підготовка інформаційних, бібліографічних та біобібліографічних 

посібників; 

− організація Днів інформації, Днів кафедр, Дня молодого науковця 

− поповнення web–сайту бібліотеки необхідною інформацією. 

Впродовж року було проведено:  

− Дні інформації - 2 

− Дні дипломника - 5 (по факультетам) 

− День кафедри - 2 

− День науки – 1 

− Тиждень фахової періодики – 4 

− Виставки нових надходжень - 12 

− Тематичні виставки та перегляди – 175 

− Індивідуальне інформаційне обслуговування науковців в режимі ВРІ 

(вибіркове розповсюдження інформації) і ДОК (диференційоване 

обслуговування керівників) 

− інформаційне супроводжування за 10 темами НДР (22 списків, 918 

джерел)  

У 2016 році фахівці НБ провели заняття з інформаційної культури, які 

сприяли підвищенню інформаційної компетентності студентів і магістрів: 

− 37 лекційно-практичних занять, які відвідали  790 студентів та 

магістрів 

http://libtsaa.blogspot.com/
http://vk.com/club50577714
https://www.facebook.com/libtsatu
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−  Експрес-тренінги з пошуку та опрацювання інформації, розраховані 

на користувачів-початківців.  Кількість присутніх –338. 

Проектна діяльність та інновації  

Глобальні виклики сьогодення впливають на діяльність бібліотек, що 

позначається пошуком нових сучасних напрямів діяльності, вибором нових 

форм і методів. Одним з таких напрямків є проектна діяльність. 

Діючі проекти НБ ТДАТУ: 

− культурологічні проекти: 

- З Україною в серці: національно-патріотичний (мультимедійні 

бесіди, огляди, патріотичні акції, дискусії, поетичні вечори, години 

вшанування, стендові акції) 

- Навчись легко вчитися (швидкочитання, розвиток пам’яті, пошук 

інформації, інтелект-логіка-мислення) 

- Обличчя епохи: видатні особистості в історії України і світу 

(Шевченко, Франко, Грушевський, Черчіль, Булгаков, Гоголь, Біл 

Гейтс тощо) 

- Цінні та рідкісні видання у фондах НБ 

− ТДАТУ в віртуальному науково-інформаційному просторі 

− Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ 

− Віртуальний виставковий проект «Життєвий шлях на освітянській 

ниві» 

− Наукові напрями ТДАТУ: історико-бібліографічний проект (NEW) 

− Публікаційний профіль університету NEW 

− ElarTSATU Репозитарій  ТДАТУ – відкритий доступ 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховання нової генерації громадян, наділених почуттями патріотизму 

і обв’язку перед суспільством, з високою громадянською зрілістю та 

професійною компетентністю – одне із провідних завдань науково-

педагогічних працівників (НПП) ТДАТУ. 

Зміст організаційно-виховної роботи (ОВР) в університеті базується на 

основних положеннях: Конституції України, Національної доктрини 

розвитку освіти, Закону України «Про вищу освіту»; відповідає завданням 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді на 2015 – 2019 роки, 

Стратегії національно-патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки, 

іншим державним нормативно-правовим документам. 

 

Система ОВР ТДАТУ 

 

Організаційно-виховна робота (ОВР) в університеті здійснюється 

згідно з Положенням про Систему ОВР ТДАТУ; відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання ТДАТУ; згідно з річним Комплексним 

планом ОВР роботи ТДАТУ на навчальний рік. 

Напрямки дій Комплексного плану організаційно-виховної роботи 

ТДАТУ наступні: організаційна робота; тематика проведення щотижневих 

кураторських годин в академічних групах; національно-патріотичне 

виховання; морально-правове виховання; професійне, трудове виховання; 

художньо-естетичне виховання; фізичне виховання; екологічне виховання; 

сімейно-родинне виховання; виявлення і підтримка обдарованої студентської 

молоді; робота структурних підрозділів Системи ОВР; підведення підсумків 

та заохочення за результатами різноманітних оглядів-конкурсів на рівні 

університету спільно з профспілковим комітетом. 

 

Структура Системи ОВР 

 

Складовими Системи ОВР ТДАТУ з реалізації виховних завдань, 

заходів Комплексного плану виховної роботи університету є: 

- ректорат; 

- деканати факультетів; 

- кафедри факультетів; 

- тематичні комісії (підрозділи) Системи ОВР; 

- Наукова бібліотека університету (НБУ); 

- Центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету; 

- Спортивний клуб університету «Таврія-Університет»; 

- відділ Технічних засобів навчання і інформації університету (ТЗНІ); 

- музей університету; 

- органи студентського самоврядування (ОССВ) університету. 

Результативність організаційно-виховного процесу в університеті 
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визначається за такими орієнтованими критеріями: 

- покращення успішності, якості знань, відвідування навчальних занять; 

- збільшення числа студентів переможців: всеукраїнських предметних 

олімпіад; 2-го туру Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу 

серед студентів; всеукраїнських творчих конкурсів за різними напрямками та 

тематиками; 

- збільшення числа студентів, які беруть участь у наукових гуртках, 

колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях; 

- збільшення наукових, спортивних та інших досягнень студентів; 

- збільшення числа студентів, що беруть участь у благодійних акціях; 

- зменшення числа студентів, які порушують Правила внутрішнього 

розпорядку в тій чи іншій формі; 

- покращання екологічного (санітарного) стану громадських місць і 

аудиторного фонду університету та інше. 

 

Ректорат, деканати в Системі ОВР 

 

Основні заходи ректорату з точки зору організації виховного процесу в 

університету – наступні: 

- вироблення університетської стратегії виховної роботи; 

- забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної 

роботи, формування Комплексного плану організаційно-виховної роботи 

ТДАТУ; 

- забезпечення управління та гуманітаризації навчально-виховного 

процесу; 

- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів; 

- зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю університету 

провідних фахівців-виробничників; 

- координація взаємодії підрозділів Системи ОВР, координація 

діяльності заступників деканів з ОВР; 

- організація допомоги викладачам-кураторам у проведенні поза 

навчальної виховної роботи зі студентами, формування збірки 

«Організаційних матеріалів куратора групи», координація діяльності Ради 

кураторів університету; 

- організація функціонування ОССВ, забезпечення взаємодії 

адміністрації та студентських лідерів, проведення для студентського активу 

занять «Школи лідерства»; 

- проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних 

конференцій, семінарів виховного характеру, підведення підсумків 

різноманітних студентських творчих конкурсів за низкою номінацій; 

- узагальнення позитивного досвіту виховної роботи, організація 

наукових досліджень з проблем виховання у вищій школі, видання 

тематичного університетського збірника науково-методичних праць. 

Заходи виховного характеру деканатів факультетів наступні. 
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Заступники деканів, що очолюють ОВР на факультетах та в гуртожитках 

факультетів: 

- проводять посеместрове планування виховної роботи; 

- надають організаційну та методичну допомогу кураторам академічних 

груп факультету, контролюють проведення кураторських виховних годин, 

проводять семінари кураторів груп; 

- складають і контролюють графіки відвідувань та чергування 

викладачів у студентських гуртожитках, беруть безпосередню участь у 

поселенні студентів у гуртожиток; 

- координують роботу студентських рад на факультеті та в гуртожитку. 

Як приклад, ректоратом, деканатами щорічно, на початку навчального 

року, проводяться за графіком зведені кураторські години у всіх 

студентських групах університету за участі Всеукраїнської благодійної 

організації «АСЕТ» та Обласного благодійного фонду «Молодь за здоровий 

спосіб життя» на тему: «Тобі варто про це знати». 

 

Кафедри, куратор груп в Системі ОВР 

 

Місце кафедр факультетів у виховному процесі університету – 

формування виховного впливу викладачів на студентство під час проведення 

занять, забезпечення роботи в кожній академічній групі кураторів груп, 

організація роботи на кафедрах різноманітних гуртків та клубів за 

інтересами, проведення різнопланової науково-дослідної роботи разом зі 

студентами. 

НПП кафедр університету реалізують заходи щодо: 

- розвитку у студентства поваги до прав і свобод громадянина України, 

конституції України, державної символіки України, виховання у молоді віри 

у верховенство Закону; 

- виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного 

минулого Українського народу; 

- виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального 

закладу, впевненості у своєму майбутньому; 

- опанування культурним надбанням українського народу; 

- формування здорового способу життя; 

- розвитку та ствердження студентського самоврядування. 

Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської 

молоді є система кураторів університету, яка має таку структуру: куратори 

академічних груп; відповідальні за виховну роботу (старші куратори) кафедр; 

рада кураторів університету. 

Куратори академічних груп: 

- проводять виховну роботу в закріплених академічних групах та 

студентських гуртожитках; 

- організують проведення планових загальних зборів групи, 

організовують зустрічі, бесіди, диспути, залучають фахівців до роботи зі 
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студентством; 

- постійно контролюють виконання навчального плану та відвідування 

занять студентами групи; 

- спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності; 

- забезпечують участь студентів у факультетських, загально 

університетських масових заходах та у громадському житті факультету, 

університету; 

- проводять індивідуальну роботу із батьками студентів, які є 

неуспішними в навчанні, мають пропуски занять з неповажних причин, 

порушують правила внутрішнього розпорядку, в гуртожитку в т.ч.; 

- систематично опікуються житлово-побутовими умовами студентів. 

Викладачі куратори академічних груп організують свою роботу на 

основі Положення про інститут кураторства в університеті. Протягом 

навчального року постійно здійснюється контроль форм і змісту проведення 

виховної роботи на кафедрах університету. На початку навчального року і в 

кінці кожного семестру проводяться семінари кураторів груп на рівні 

університету і факультетів, на яких аналізується стан та підводяться підсумки 

виховної роботи на кафедрах. 

 

Конкурс «Кращий куратор академічної групи» 

 

Протягом останніх років в університеті проводиться конкурс «Кращий 

куратор академічної групи» (в рамках Всеукраїнського конкурсу серед 

кураторів аграрних ВНЗ МОН України). 

 Відповідно до Положення, конкурс проводиться з метою 

вдосконалення та активізації кураторської діяльності в загальній Системі 

ОВР ТДАТУ, підвищення ролі, престижності і мотивації кураторської 

діяльності, об’єднання колективів академічних груп, національно-

патріотичного виховання, підвищення правової культури, етичного і 

фізичного вдосконалення студентів. 

 Завдання конкурсу є: 

- розвиток інтересу викладачів до поглиблення знань з педагогіки, 

психології, вдосконалення їх педагогічної майстерності; 

- аналіз і оцінка роботи куратора, виявлення і розповсюдження кращого 

досвіду кураторської діяльності з виховної роботи; 

- підвищення ролі куратора у: навчально-виховному процесі, 

покращенні фахової підготовки студентів, покращенні відвідування занять 

студентами». 

На першому етапі конкурсу конкурсна комісія розглядає матеріали всіх 

кураторів факультетів. У фінальній частині розглядаються матеріали кращих 

кураторів факультетів та університету в цілому, визначаються переможці. 

 Оцінювання роботи кураторів здійснювалось за рядом критеріїв, 

кращий куратор визначався за сумою балів. Конкурсна комісія з 
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представників ректорату, деканатів, профкому та студентського активу 

розглядає такі матеріали: 

- розгорнуту анкету куратора групи (за запропонованою формою); 

- плани виховної роботи в групі на поточний навчальний рік; 

- журнал куратора академічної групи; 

- психолого-педагогічну характеристику групи; 

- опис власного досвіду виховної роботи, форми і методи роботи, 

інноваційність та оригінальність виховної технології куратора, опис 

педагогічної проблеми, над якою працює куратор; 

- сценарії виховних заходів, розроблених особисто і проведених в групі, 

фото звіт виховних заходів; 

- фотоматеріали, що висвітлюють життя студентів групи – літопис 

групи (за результатами університетського Фотоконкурсу «Куратор і моя 

академічна група»); 

- успішність і відвідування занять студентами групи; 

- проведення кураторських годин: зміст, явка; 

- участь студентів групи в обласних та всеукраїнських наукових 

олімпіадах, конференціях, тематичних конкурсах; 

- участь студентів групи в масових заходах факультету та університету; 

- організація спортивно-оздоровчої роботи серед студентів групи; 

- робота студентського самоврядування в групі, представництво 

студентів групи у складі студентських рад факультету, гуртожитку, 

університету; 

- дотримання студентами групи правил внутрішнього розпорядку; 

- виховна робота зі студентами групи в гуртожитку та інше. 

Кращими кураторами минулого навчального року на факультетах були:  

1. Паніна В.В. - доц. каф. Технічний сервіс в АПК (МТФ). 

2. Нестерчук Д.М. - доц. каф. Електротехніка і електромеханіка (ЕнФ). 

3. Демченко І.В. - доц. каф. Фінанси і кредит (ФЕБ). 

4. Рожкова О.П. - ст. викл. каф. Вищої математики і фізики (ФІКТ). 

5. Федюшко М.П. - доц. каф. Екології та охорони навколишнього 

середовища (ФАТЕ). 

На рівні університету кращим куратором було визнано доц. каф. 

Електротехніка і електромеханіка Нестерчук Діну Миколаївну. Також її було 

рекомендовано до участі у Всеукраїнському етапі Конкурсі, (за умови його 

проведення). 

Активно працює за напрямками виховання в Системі виховної роботи 

університету кафедра Суспільно-гуманітарних наук (СГН). Кафедра 

проводить в студентській аудиторії лекції та бесіди просвітницького 

характеру. Тематика лекцій та бесід гуманітарного циклу для виступу на 

кураторських годинах формується відповідно до потреб сьогодення. 
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Національно-патріотичне виховання 

  

Питання поліпшення національно-патріотичного виховання 

студентської молоді знаходяться на постійному контролі ректорату 

університету. В основі діяльності університету з цього питання є Укази 

Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання ... 

молоді на 2016 – 2020 роки», «Про відзначення ... Дня захисника України», 

накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання ... молоді», «Про заходи щодо 

реалізації Концепції...», рішення Колегії Департаменту освіти і науки ЗОДА 

«Про організацію роботи з національно-патріотичного виховання ... молоді у 

Запорізькій області» та інше. 

 
 З точки зору проведених в університеті основних заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді слід зазначити наступне. 

Науковці, куратори академічних груп, викладачі та студентство університету 

приймали активну участь: у формуванні Всеукраїнського збірника 

«Національно-патріотичне виховання студентської молоді аграрних ВНЗ», у 

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Парадигма 

національно-патріотичного виховання у ВНЗ», у Обласному благодійному 

марафоні до Дня захисника України та Збройних Сил України, Обласному 

літературно-дослідницькому конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя», у 

обласному конкурсі для студентської молоді «Призовник – 2016», Обласній 

благодійній акції «Подаруй прапор українському солдату», у міській акції-

флешмобі «Вільна Україна» на території м. Мелітополь, та у багатьох інших. 

 

Також, у 2016 році кафедрою СГН, було організовано й проведено ряд 

загальноуніверситетських заходів з національно-патріотичного виховання за 

участі НБУ, ЦКіД, ТЗНІ, ОССВ. Основні з них наступні: 
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- Оновлення фотостенду героїв, які загинули за свободу та незалежність 

України в зоні АТО. 

- з 09.03.16 по 12.03.16 р. заходи, присвячені вшануванню пам’яті 

ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ: 1. Мітинг, присвячений вшануванню пам’яті 

ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 9.03.16 об 11-20. 2. Конкурс стінгазет 09.03.16 по 

12.03.16. 3. Літературні читання «ВІЧНЕ СЛОВО КОБЗАРЯ» 10.03.16. 4. 

Засідання клубу «Майстер слова» тема: «МИ – НАЩАДКИ КОБЗАРЯ» 

10.03.16. 5. Цикл радіо передач. 

- 15 березня 2016 р. правовим дискусійним клубом студентської молоді 

«Феміда» було проведено круглий стіл на тему: «Знай свої права, виконуй 

свої обов’язки». 

- 25 березня 2016 року студенти енергетичного факультету та факультету 

економіки та бізнесу відвідали в Мелітопольському міському 

краєзнавчому музеї відкриття виставки фото-поетичних колажів Олега 

Гончаренка «АТО. МОМЕНТИ ІСТИНИ». 

- З 11.04.2016 по 15.04.2016 Кафедра суспільно – гуманітарних наук 

проводила ТИЖДЕНЬ ПРАВА. План заходів: 11.04.2016. – Круглий стіл 

на тему «Еволюція прав людини». 13.04.2016. – Зустріч з представником 

сектора молодіжної превенції МВС у м. Мелітополі. 14.04.2016. – 

Презентація виставки «Видатні діячі української правової науки». 

- 27 квітня 2016 року кафедрою суспільно-гуманітарних наук ТДАТУ було 

проведено захід «Як Великдень на дворі, то й писанка на столі». 

- 30 квітня 2016 року для студентів 1-го курсу факультету економіки та 

бізнесу була підготовлена і проведена екскурсія, присвячена Дню 

перемоги. 

- 12 травня 2016року учасники студентського клубу «Майстер слова» 

провели круглий стіл на тему: «Нам пора для України жить…», 

присвячений 160-річчю від Дня народження Івана Франка. 

- 19 травня 2016 року, у рамках Всеукраїнського свята вишиванки, у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувся 

виховний захід на тему: «Чарівна краса вишиванки». Дрес-кодом дня 

була вишиванка – і весь університет замайорів різнобарвними 

візерунками української вишивки на фоні українських пісень і танців. 

- 28.09.2016 р. були проведені виховні години  «До 75-ої роковини 

трагічних подій Бабиного Яру». 

- Проведення акції «Відчуй серцем! Допоможи Героям!», в рамках якої 

проводиться збір теплих речей, протизастудних та противірусних 

препаратів, засобів особистої гігієни для військових, які беруть участь в 

АТО. 

- Участь студентів ТДАТУ у благодійному ярмарку до Дня захисника 

України (виготовлення сувенірної продукції студентами, її продаж і 

передача коштів на підтримку українських військових, які беруть участь в 

АТО). 
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- На виконання розпорядження міського голови від 04.11.2015 № 800-р 

«Про проведення Європейського тижня місцевої демократії» з метою  

популяризації правових знань щодо основних принципів місцевого 

самоврядування, які закріплені у Європейській хартії місцевого 

самоврядування, зі студентами другого курсу спеціальностей Облік і 

аудит, Фінанси і кредит 11.10.2016 був проведений круглий стіл на тему: 

«Європейські традиції місцевого самоврядування (Європейська хартія 

місцевого самоврядування». 

- 12 жовтня 2016 року на базі кафедри фізичного виховання і спорту 

ТДАТУ відбулися спортивні змагання «Козацькі забави». У змаганнях 

взяли участь команди усіх факультетів університету, які складалися з 

козаків «Студентського козацького куреня ТДАТУ». У програмі змагань 

було перетягування канату, стрибки в мішку, дартс, піднімання гирі, 

силова естафета. 

- 15 жовтня 2016 року студенти факультету АТЕ відвідали екскурсію 

«Жива історія» у заповіднику «Кам’яна Могила». Цей проект було 

розроблено в рамках навчальної програми «Співпраця бібліотек і музеїв 

Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих». 

- 20.10.16. До Дня захисника Вітчизни була проведена екскурсія та огляд 

інсталяції у стилі мілітарі. Вуличну композицію створив мешканець міста 

Мелітополя Андрій Гнєздилов. Навколо свого будинку впродовж трьох 

років він побудував паркан зі старих боєприпасів. Більшість елементів з 

часів Другої світової: гранати, снаряди, міни, гвинтівки і кулемети, 

навіть, німецька авіабомба вагою з півтонни. Студенти оглянули 

експозицію, побачили мотоцикл марки BMW часів Другої світової війни. 

Подивилися виставку ретро-автомобілів. Андрій Гнєздилов провів для 

молоді екскурсію під відкритим небом. 

- 11 листопада 2016р з метою підвищення загальної мовної культури і 

рівня мовної освіти, виховання у молодого покоління поваги до мови і 

традицій свого народу, виявлення творчо обдарованої молоді, 

вшанування творчої спадщини видатного сина України Т. Г. Шевченка 

більш як 30 студентів університету прийняли участь у ІІ-у обласному 

етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

- 8 листопада 2016 року відбулась студентська науково-практична 

конференція «Тенденції розвитку сучасної української мови» та багато 

інших. 

 

Рейтинг кафедр університету з ОВР 

 

Протягом останніх років в університеті діє рейтингове оцінювання 

діяльності кафедр університету, ОВР в т.ч. Рейтинг діяльності – кількісний 

показник результатів якості роботи кафедр, що формується за основними 

напрямами діяльності. Виховна робота в рейтинговій таблиці оцінюється 

сумою балів за 18 основними та 6 додатковими базовими показниками. 
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Кращою кафедрою протягом 2-ох останніх років було визнано кафедру 

«Суспільно-гуманітарних наук» (зав. каф. доц. Максимець О.М.). 

 

Наукова бібліотека в Системі ОВР 

 

Наукова бібліотека університету як один із основних культурно-

інформаційних підрозділів університету велику увагу приділяє набуттю і 

розповсюдженню культурних та духовних цінностей серед студентської 

молоді. 

Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на 

студентство через: масові заходи, огляди-бесіди до знаменних дат, 

бібліографічні огляди, роботу літературно-музичного клубу «Ліра», 

презентації «Бібліотечна стежина» для студентів 1-го курсу, книжкові 

виставки, тематичні вечори для академічних груп та інше. 

Впродовж 2016 р. НБУ було проведено:  

- тематичних виставок і переглядів літератури    - 146 

- віртуальні виставки         - 2 

- літературно-музичний ФРАНКОFEST     - 1 

- тематичних бесід         - 21 

- екскурсії, виступи на радіо       - 2/5 

- національно-патріотичний екскурс та година-реквієм   - 2  

- години спілкування, історико-патріотична та вшанування  - 3 

- акції та виставки-інсталяції       - 6 

Впродовж року проводилися заходи на виконання Державних програм 

та до знаменних і пам’ятних, ювілейних дат. Розроблялися цикли або 

комплекси заходів, в яких передбачено виставки, перегляди, бесіди, 

інформаційні та літературно-музичні години. 

Серед найбільш важливих були такі події: 

- заходи до 25-річчя проголошення незалежності України; 

- заходи до 20-річчя проголошення Конституції України; 

- заходи до Франківського року та до 160-річчя І. Я. Франка; 

- заходи до 150-річчя М. С. Грушевського; 

- комплекс заходів «Вшанування воїнів» (АТО; до Дня Перемоги над 

нацизмом у другій світовій війни); 

- заходи до Дня Героїв Небесної сотні; 

- заходи до 75-річчя трагедії Бабиного Яру; 

- заходи до Дня вишиванки; 

- заходи до Дня захисника України; 

- заходи до 30-річчя чорнобильської катастрофи; 

- заходи щодо виконання державної програми Молодь України; 

- заходи до Міжнародного дня миру; 

- заходи щодо – 2013-2022 рр. міжнародне десятиріччя зближення культур; 
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- заходи до Дня Гідності та Свободи; 

- заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 

- заходи до 2016 рік – Міжнародний рік зернобобових; 

- заходи до 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні 

 

Центр культури і дозвілля в Системі ОВР 

 

Центр культури і дозвілля університету є основним місцем проведення 

загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової роботи. В 

ЦКіД, крім проведення різноманітних культурно-масових заходів, 

організовано клубну роботу, роботу колективів художньої самодіяльності. 

В ЦКіД університету діє на постійній основі до 20 колективів 

художньої самодіяльності університетського рівня та художніх колективів 

факультетів, до діяльності яких залучено більш як 500 студентів 

університету. 

 
Базовими колективами художньої самодіяльності університету є: 

- Народний хореографічний ансамбль «Юність». 

- Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана». 

- Народний театр естрадної пісні. 

- Народний Студентський хоровий колектив української пісні. 

- Вокальна студія «Колаж». 

- Вокальна студія «D’Voice». 

- Музичний фольклорний колектив. 

- Молодіжна студія «Студія Майстер Слова» (студія СМС). 

- Студентський театральний колектив. 

- Інструментальна студія «Диксиленд-Академія». 

- ВІА «Кондиціонер». 
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- Студія сучасної музики (запис та обробка фонограм та інш.). 

- Команди КВК університету та факультетів. 

У 2016 році на базі та за участі ЦКіД було проведено, більш як 100 

загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного 

рівня.  

Серед досягнень художніх колективів університету останніх років 

можна відмітити наступне. 

На основі рішення журі етапів Всеукраїнського фестивалю художньої 

творчості серед колективів аграрних ВНЗ України «Софіївські зорі» 

переможцями неодноразово було визнано: народний Студентський хоровий 

колектив української пісні; зразковий Ансамбль сучасного танцю «Світлана»; 

народний Хореографічний ансамбль «Юність»; молодіжна студія «Студія 

Майстер Слова» (студія СМС); інструментальна студія «Диксиленд-

Академія». 

У 2016 році такі художні колективи ЦКіД університету прийняли 

участь у ряді конкурсів і фестивалів та отримали перемоги. 

1. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі-

2016» обласний етап, Диплом І ступеня вибороли: Зразковий ансамбль 

сучасного танцю «Світлана», Народний хореографічний ансамбль «Юність», 

Народний Студентський хоровий колектив української пісні; 

Хореографічний дует «Дзеркало»; Дарія Гриднєва, Вадим Лисенко, 

Олександр Онисько – солісти вокальної студії «Колаж», Молодіжна студія 

«СМС». 

2. Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад-

2016». Переможець зонального (м. Мелітополь) і обласного турів Артем 

Черкашин – соліст Зразкового ансамблю сучасного танцю «Світлана».  

3. Міжнародний конкурс-фестиваль «Медовий край - 2016». м. 

Мелітополь, лауреат фестивалю Дарія Гриднєва - солістка вокальної студії 

«Колаж». 

4. Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування 

«Спадщина-2016». Переможці регіонального (м. Мелітополь) і фінального 

турів в номінації «Українська народна пісня»: диплом I ступеня – Дарія 

Гриднєва солістка вокальної студії «Колаж», у номінації «Сучасна 

хореографія»: диплом I ступеня - Народний Хореографічний ансамбль 

«Юність». 

5. Міський конкурс непрофесійних артистів «Таланти мого району». 

Солістка вокальної студії «D’Voice» Олександра Корнієць виборола І місце 

у номінації «Вокал». У номінації «Оригінальний жанр», Михайло Скобов 

пройшов у фінал і авторитетне журі присудило нашому бітбоксеру ІІ місце. 

 

Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» в Системі ОВР 

 

Спортивний клуб університету здійснює тренувально-виховну роботу 

серед студентської молоді через роботу спортивних секцій, проведення 
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спортивно-масових заходів, проведення спартакіад серед студентів і 

співробітників університету, організацію участі спортсменів університету у 

спортивних змаганнях різного рівня (спорт високих досягнень). 

У спортивному клубі ТДАТУ культивується 12 видів спорту: футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол, пауерліфтинг, аеробіка, гирьовий спорт, вільна 

боротьба, настільний теніс, шахи, шашки, легка атлетика. У спортивних 

секціях університету в останні роки займається понад 1 тис. студентів.  

 
Серед студентів-спортсменів – 2 майстра спорту міжнародного класу, 9 

майстрів спорту України, 30 кандидати у майстри спорту України, 320 

розрядників різного рівня. 

В цьому році в університеті для студентів та співробітників 

університету кафедрою фізичного виховання і спорту та спортивним клубом 

ТДАТУ були організовані та проведені наступні спортивно-масові заходи:  

- Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV 

рівнів акредитації з гирьового спорту та вільної боротьби; 

- студентська спартакіада серед 5 факультетів з 8 видів спорту; 

- X всеукраїнський турнір з вільної боротьби на призи ТДАТУ; 

- IV Кубок ректора ТДАТУ з баскетболу серед студентів; 

- спартакіада в спортивно-оздоровчому комплексі "Салют" з 8 видів рухової 

активності, які враховують специфіку морського узбережжя; 

- спартакіада на університетському Зльоті відмінників з 3 видів спорту; 

- спартакіада "Здоров'я" серед НПП та співробітників з 6 видів спорту.  

Серед видатних досягнень спортивного клубу університету в 2016 році 

можна відзначити наступні: 

- збірна команда ТДАТУ з вільної боротьби – І місце у Всеукраїнських 

спортивних іграх з вільної боротьби серед студентів аграрних ВНЗ 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації (тренер – Абдуллаєв А.К.); 

- збірна команда ТДАТУ з гирьового спорту – І місце у Всеукраїнських 
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спортивних іграх з гирьового спорту серед студентів аграрних ВНЗ 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації (тренер – Кубрак С.І.); 

- збірна команда ТДАТУ з баскетболу – IV місце у Всеукраїнських 

спортивних іграх з баскетболу серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-

ІV рівнів акредитації (тренер – Богданов Є.Д.); ІV місце – у Студентській 

баскетбольній лізі України; переможці першості та Кубку м. Мелітополя; 

- збірна команда ТДАТУ з футболу – ІІІ місце в першості м. Мелітополя 

(тренер – Зоря М.В.). 

- представники студентської команди з гирьового спорту – чемпіони та 

призери чемпіонату Світу, чемпіонату України серед юніорів, призери 

багатьох міжнародних змагань, багаторазові переможці чемпіонату 

області 

- представники команди університету з вільної боротьби – призери 

чемпіонату Європи, Кубку світу, Кубку України, переможці та призери 

декількох міжнародних турнірів, першості України серед юніорів; 

Спортсмени університету у 2016 році були учасниками та стали 

призерами і переможцями ряду значимих спортивних змагань: 

Хассай Георгій – чемпіонат України з вільної боротьби до 23 років (ІІІ 

місце); 

Журавльов В'ячеслав – чемпіонат України з кікбоксингу WPKA серед 

студентів (ІІІ місце);  

Попов Ігор – чемпіонат України з кікбоксингу WPKA серед студентів 

(ІІІ місце); 

Мовіла Іван – Всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Кубок 

Мелітополя" (І місце), м. Мелітополь, червень 2016 р. 

Георгіу Олександр – Всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Кубок 

Мелітополя" (ІІІ місце), чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби (ІІ 

місце). 

Ненько Олексій – Всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Кубок 

Мелітополя" (І місце), м. Мелітополь, червень 2016 р. 

Хассай Георгій – Всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Кубок 

Мелітополя" (ІІ місце), м. Мелітополь, червень 2016 р. 

Кіяшко Роман – Всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Кубок 

Мелітополя" (І місце), м. Мелітополь, червень 2016 р. 

Кисельова Катерина – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби 

(І місце). 

Шевченко Антон – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби (ІІ 

місце). 

Аблямітов Ерфан – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби 

(ІІІ місце). 

Андрусенко Владислав – чемпіонат Запорізької області з вільної 

боротьби (ІІ місце). 

Чепель Юрій – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби (ІІІ 

місце). 
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Маранді Павло – чемпіонат Запорізької області з гирьового спорту (І 

місце), м. Токмак, квітень 2016 р. 

Олійник Валентин – чемпіонат Запорізької області з гирьового спорту 

(ІІ місце), м. Токмак, квітень 2016 р. 

Гогунська Анастасія – міський благодійний крос "Заради здоров'я, 

заради життя" (І місце). 

Найдьонов Антон - здобув І місце у Всеукраїнських змаганнях – 

Фестивалі майстерності з кікбоксингу «Пам’яті Голодомору дітей України» 

(м. Київ) 

 

Відділ ТЗНІ, музей університету в Системі ОВР 

 

Відділ ТЗН та інформації університету здійснює виховну роботу через 

культурно-масові заходи та заходи пізнавального характеру, інформаційне 

забезпечення обміну кращим досвідом роботи кураторів академічних груп, 

перегляд кінофільмів за напрямками виховної роботи. За звітний період було 

підготовлено та вийшло в ефір більш як 2 тис. програм національно-

патріотичних, військової тематики, професійних за напрямами підготовки 

університету, екологічних, морально-етичних, пропаганди здорового способу 

життя. 

Музей історії університеті, який є одним із кращих музеїв системи 

аграрних ВНЗ України, знайомить з історією створення, розвитку та 

досягненнями університету; сприяє патріотичному вихованню студентів; 

сприяє становленню їх світогляду. Музей університету приймає участь у 

формуванні середовища виховного впливу на студентство університету 

через: екскурсії, оглядові лекції та бесіди в студентській аудиторії, ювілейні 

зустрічі академічного рівня разом з ЦКіД університету до знаменних дат, 

святкові вогники; акції «Пам’ять» та інш. Щорічно музей університету 

відвідує більше 7 тис.: студентів, співробітників, гостей університету, учнів 

шкіл. 

ОВР в гуртожитках 

 

Виховні заходи в гуртожитках проводяться деканатами (за планами 

виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і 

чергування викладачів у вечірній час), студентськими радами гуртожитків, 

науковою бібліотекою університету (на базі філій бібліотеки, що діють у 

кожному гуртожитку університету). 

Основні з виховних заходів, що проводились в гуртожитках: бесіди і 

зустрічі до святкових та знаменних дат, зустрічі з лікарями, юристами та 

працівниками правоохоронних органів, вечори запитань та відповідей на 

різну тематику, трудові години по упорядкуванню території гуртожитків, 

бесіди щодо виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з 

підготовки до здачі екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін. 
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Клуби за інтересами в Системі ОВР 

 

В останні роки приділяється увага розвитку клубної роботи. В 

університеті діють наступні клуби: КВК, клуб інтелектуалів, клуб 

інформаційних технологій, клуб «Право», клуб молодої сім’ї, літературно-

музичний клуб, клуб естетичного виховання, екологічний клуб «Людина і 

природа», клуб любителів здорового способу життя «Парьнас», клуб 

«Атлет», клуб «Політика і час», дискусійний клуб «Любителі англійської 

мови», клуб гірських рятівників «Турист», студентська теле- радіостудія, 

прес-клуб, клуб української культури та самобутності, клуб образотворчих 

мистецтв, факультатив «Домашня економіка» та ін. 

 

«Студентський козачий курінь ТДАТУ» 

 

В рамках заходів ТДАТУ щодо покращення національно-патріотичного 

виховання студентської молоді в університеті за участі студентського активу 

університету та факультетів реалізується проект щодо створення в 

університеті Громадської організації «Студентський козачий курінь ТДАТУ» 

та в його складі підрозділу «Козацька берегиня ТДАТУ» як, на початковому 

етапі, структурного підрозділу ГО «Мелітопольський козацький полк». 

Метою організації є сприяння відродженню та розвитку козацьких життєвих 

принципів, історичних і культурних традицій козацтва. 

 
В рамках реалізації проекту керівництво університету налагодило тісні 

зв’язки із Радою Мелітопольського козацького полку та керівництвом 

Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва Запорізької 

ОДА.  
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15 квітня 2016 р. на острові Хортиця у м. Запоріжжі відбулася офіційна 

посвята студентів у козаки за усіма козацькими правилами та традиціями. 

Дійство посвяти студентства ТДАТУ в козаки з прийняттям присяги 

відбувалось в урочистій обстановці в «козацькій» церкві на території 

Обласного музею козацтва. 

Членами козацького куреня стали студенти ТДАТУ, як хлопці так і 

дівчата, які прагнуть сприяти відродженню та розвитку козацьких життєвих 

принципів, історичних і культурних традицій козацтва, є справжніми 

патріотами нашого козацького краю, готові його боронити від ворогів, мають 

бажання доторкнутися до славного козацького минулого та сьогодення, 

ознайомитись з козацькими звичаями та запроваджувати їх у повсякденне 

життя.  

В подальшому планується: змістовна інформаційно-ознайомча робота 

студентського активу, кафедри Суспільно-гуманітарних наук, Наукової 

бібліотеки в питаннях розвитку козацтва в університеті та м. Мелітополь; 

створення разом з Запорізькою обласною координаційною радою з питань 

розвитку козацтва Запорізької ОДА комплексного університетського музею 

«Козацької слави». Крім того, наші козаки матимуть можливість займатися 

козацьким бойовим мистецтвом «Спас» на кафедрі Фізичного виховання і 

спорту університету. Для роботи студентської козацької старшини буде 

виділено окреме приміщення. 

 

«Клуб веселих та найкмітливіших ТДАТУ» 

 

Значні успіхи має команда КВН «УТ-1» університету, яка протягом 

останніх років неодноразово була призером Аграрної ліги КВК України, 

багаторазовим переможцем міської ліги КВК. На базі клубу КВК 

університету ще у 2013 році створено Відкриту лігу КВК на Кубок ректора 

ТДАТУ «Кубок Таврії», в якій приймають участь команди КВК ВНЗ 

південно-східного регіону України. 

В 2016 році: Команда КВН «УТ–1» переможець II туру Аграрної ліги 

КВН України (сезону 2015-16) та фіналіст (ІІ місце) ХІІ Фестивалю 

Аграрної ліги КВН України (м. Лубни, Полтавська обл.); команда КВН 

«Плюс на мінус» Енергетичного факультету – переможці відкритої 

Мелітопольської ліги «Мелок». 

 

Студентське самоврядування університету 

 

В університеті активно діє студентське самоврядування. Діяльність 

органів студентського самоврядування (ОССВ) ТДАТУ спрямована на 

удосконалення навчально-виховного процесу, покращення фахової 

підготовки студентів університету, виховання духовності і культури 

студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та 

відповідальності за доручену справу. 
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У структуру ОССВ ТДАТУ входять: Колегія студентів ТДАТУ; 

Наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект» (в складі Ради 

молодих вчених університету ТДАТУ); студентська ДНД ТДАТУ; старостат; 

студентський профспілковий актив. 

Колегія студентів ТДАТУ діє з 1999 року, в 2016 році відзначила 17 

років своєї діяльності. Колегія студентів університету, як базова структура 

ОССВ включає: Студентські ради гуртожитків, Студентські ради 

факультетів, Студентську раду університету. Кожен з цих органів забезпечує 

зв'язок студентської громадськості з підрозділами та адміністрацією 

університету і сприяє волевиявленню студентів на відповідних рівнях. 

Студенти стають членами Колегії студентів ТДАТУ з моменту зарахування 

їх до університету. 

 
В кожному гуртожитку університету таємним голосуванням 

сформовані студентські ради. На основі рішень студентських рад 

приймаються рішення щодо поселення та виселення, проведення 

різноманітних акцій. Студентська рада гуртожитку турбується про 

забезпечення прав мешканців гуртожитку, зазначених нормативними 

документами, задовольняє їх соціально-побутові і культурні потреби. 

Студентська рада факультету являється вищим виконавчим і керівним 

(між Конференціями) органом студентського самоврядування на факультеті, 

представляє інтереси студентів факультету. Організаційна структура 

студентських Рад факультетів включає 9 секторів. Це наступні сектори: 

навчальний; науковий; організаційний; соціальний; інформаційний; 

студентський «Web-центр»; культурно-масовий; спортивно-масовий; сектор з 

профорієнтації (студентські агітбригади). 

Студентська рада університету являється вищим виконавчим і керівним 

(між Конференціями) органом студентського самоврядування в університеті, 

представляє інтереси студентської громадськості, визначає основні напрямки 
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діяльності Колегії студентів ТДАТУ, погоджує їх з керівництвом 

університету. Організаційна структура студентської ради університету – 

аналогічна факультетській і включає 9 напрямків – секторів. 

Популярним у студентів ТДАТУ є волонтерський рух. Традиційними 

стали виїзди студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та 

проведення концертно-розважальних програм у дитячі будинки міста 

Мелітополь. Волонтерський загін Колегії студентів ТДАТУ «Таврія» (діє на 

основі Положення про волонтерську службу студентської ради університету 

з 2013 року) бере активну участь у благодійницькій та волонтерській роботі в 

університеті, в Запорізькій області, в місті Мелітополь та Мелітопольському 

районі. Він проводить акції спільно з Міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та Радою ветеранів війни та праці університету. 

Студентські ради охоплюють всі сторони студентського життя, 

забезпечують зовнішнє представництво студентства університету на рівнях 

міста, області, держави; приймають участь в проведенні різноманітних 

конкурсів, спортивних змагань, спартакіад, семінарів, круглих столів, 

туристичних зльотів, благочинних акцій та ін. 

Також в університеті діє Президія (Вища Студентська Рада) ОССВ 

ТДАТУ з дорадчими функціями, до якої за посадами входять всі керівники 

структурних підрозділів ОССВ ТДАТУ. 

На VІІІ (2006 р.) Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання 

аграрних ВНЗ «Лідери АПК ХХІ сторіччя» за ініціативи ТДАТУ було 

прийнято рішення про створення Всеукраїнської об’єднаної студентської 

Ради з дорадчим голосом при Міністерстві аграрної політики України. 

Восени 2006 року була створена Всеукраїнська студентська Рада при 

Міністерстві освіти і науки України. На рівні області діють: Студентська 

рада при Голові Запорізької обласної державної адміністрації (створено у 

2007 р.); при Запорізькій обласні раді діє Молодіжний парламент області 

(створений у 2009 р.). У 2011 році започатковано створення Молодіжного 

парламенту при Мелітопольській районній раді. Кращі студенти 

представляють інтереси ТДАТУ у цих Радах. 

З минулого року членами студентської ради ТДАТУ було ініційовано 

створення Громадсько-молодіжної організації «Союзу ділової аграрної 

молоді України» та при цій організації Всеукраїнського благодійного фонду 

аграрної молоді стосовно розвитку соціально-навчальних інфраструктур та 

покращення конкурентоздатності аграрної молоді на ринку праці «Фонду 

ділової аграрної молоді України». Організаційна робота в цьому питанні 

триває.  

Студентське самоврядування посідає важливе місце у системі 

навчально-виховної роботи університету, створює для студентів широкі 

можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної 

мети, залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує 

захист прав студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки. Ця 

форма освітнього народовладдя потребує свого подальшого удосконалення, 



41 

 

перетворення її в ефективний механізм різнопланової дії, учасника 

реформування вищої освіти держави в цілому. 

 

Відзнаки студентського активу ТДАТУ 

 

Студенти ТДАТУ – володарі міського Кубку «Що?Де?Коли?»!. 14 

квітня 2016 року у БК ім. Шевченко Т.Г. відбувся фінал Студентської ліги 

гри «Що?Де?Коли?» сезону 2015-2016 серед ВНЗ міста. Цього року за Кубок 

змагалися 8 команд. З першої гри сезону лідируючі позиції утримувала 

команда ТДАТУ «Южна Баварія». Нашим студентам вдалося зберегти 

лідерство та за результатами фіналу здобути перемогу. Команда була 

нагороджена грамотою та перехідним Кубком. 

Студента ФЕБ ТДАТУ Анастасія Циз – фіналістка конкурсу «Королева 

України – 2016»! Грандіозний фінал IX Національного телеконкурсу краси і 

таланту «Королева України - 2016», який відбувся 19 травня 2016 року в м. 

Київ, завершився урочистою церемонією нагородження найкрасивіших 

дівчат України. За головний титул і золоту корону змагалися 20 учасниць з 

усієї України. У ТОП-6 супер-фіналісток проекту, які будуть представляти 

нашу країну на міжнародних конкурсах, увійшла студентка магістратури 

ФЕБ університету Анастасія Циз. Тепер Анастасію чекає Всесвітній 

конкурс моделей в Лос-Анжелесі та інші конкурси!  

 
Команду ТДАТУ визнано кращою у конкурсі «Призовник – 2016»! 23 

вересня 2016 року у м. Запоріжжі на території військової частини В0105 

комунальним закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 

Запорізької обласної ради було проведено щорічний Обласний військово-

спортивний конкурс «Призовник – 2016». У сумарному заліку команда 
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ТДАТУ зайняла заслужене І місце з 12 збірних команд ВНЗ Запорізької 

області! 

 

Досягнення студентського активу ТДАТУ в обласному конкурсі 

«Студент року -2016». 16 листопада 2016 року у Запоріжжі відбулися 

урочисті заходи, присвячені Міжнародному дню студента. В урочистій 

обстановці відбулося нагородження переможців обласного конкурсу 

«Студент року – 2016» та найактивніших студентів на рівні області нашого 

університету. Наші переможці Обласного конкурсу «Студент року» у 2016 

отримали грамоти обласної державної адміністрації та відповідні 

сертифікати: у номінації «Студент - лідер студентського самоврядування 

року» перемогу здобула Кондратенко Ірина, студентка магістратури 

факультету Економіки та бізнесу, голова студентської ради ТДАТУ; у 

номінації «Кращий студент року вищого навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації» переміг Трубніков Захар, студент 4-го курсу ВСП «Ногайський 

коледж ТДАТУ». Почесну грамоту Запорізької обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток молодіжної політики області отримав студент 4-

го курсу факультету Агротехнологій та екології, голова студентської ради 

факультету Білий Євгеній як один з найкращих, найактивніших студентів 

області. Подяку обласної державної адміністрації за активну громадську 

позицію, вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики області 

ьуло вруяено студентці 4-го курсу факультету Економіки та бізнесу, голові 

студентського профкому ТДАТУ Бончужній Єлизаветі. 

 

ОВР в Концепції розвитку ТДАТУ 

 

У розрізі Концепції розвитку ТДАТУ на період 2016 – 2021 роки 

можна виділити ряд конкретних задач щодо покращення напрямку діяльності 

університету «організаційно-виховна робота»: 

- посилити роль гуманітарної підготовки фахівців як фактору розвитку 

демократії та протистояння негативним соціальним проявам у суспільстві, 

збільшивши гуманітарну складову у кількості навчальних годин; 

- продовжити роботу науково-педагогічних працівників університету з 

виховання у студентів патріотизму, національної самообізнаності, любові до 

України та її історії, віри в майбутнє; 

- виховувати студентство в дусі всебічного розвитку, принадити до 

мистецтва, спорту, вивчення національної культури та її надбання; 

- залучати до суспільної роботи широкі маси студентів університету, як 

суспільно-політичну практику, дуже важливу для майбутніх керівників; 

- всебічно пропагувати та заохочувати здоровий спосіб життя; 

- постійно проводити моніторингові опитування «викладач очима 

студентів» з метою покращення якості навчально-виховного процесу 

університету; 

- забезпечити подальший розвиток «Інституту кураторства», провести 
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ряд семінарів стосовно покращення роботи кураторів груп при кредитно-

модульної системи організації навчального процесу; 

- створити належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, забезпечити подальший розвиток студентських центрів 

факультетів та університету, створити музей козацької слави, студентський 

козацький центр; 

- створити базу даних «Випускник ТДАТУ» на кращих студентів 

університету та резюме-рекомендацій на всіх випускників університету на 

веб-сайті університету; 

- покращувати підготовку фахівця в університеті за рахунок участі 

студентів у дослідній, пошуковій роботі через організацію роботу 

студентських бізнес-інкубаторів, наукових товариств, що діють на 

замовлення виробництва; 

- продовжити в університеті практику проведення різноманітних 

тематичних фахових конкурсів («студент року», «кращий за професією» і 

т.п.), фестивалів художньої самодіяльності (фестиваль «Софіївські зорі», 

кубок ректора з КВК і т.п.), спортивних змагань (спартакіади серед 

студентів); забезпечити участь кращих студентів університету у міських, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних 

змаганнях. 

Розгляд та позитивне вирішення зазначених питань, подальше 

вдосконалення Системи ОВР ТДАТУ щодо формування відповідного 

середовища виховного впливу на студентство, дозволить до вимог 

сьогодення підняти фаховий, національно-громадянський, соціокультурний 

рівень випускника, дасть можливість вважати «елітним» те виховання, що 

отримує фахівець в університеті. 
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4 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 
 Наукова діяльність університету здійснювалась згідно з програмами 
робіт чотирьох науково-дослідних інститутів: 

- НДІ механізації землеробства Півдня України (директор д.т.н. Надикто 
В.Т.); 

- НДІ агротехнологій та екології (директор д.с.-г.н. Калитка В.В.); 
- НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового  
виробництва Півдня України (директор к.е.н. Прус Ю.О.); 
- НДІ зрошувального садівництва (директор к.т.н. Караєв О.Г.). 

 Зусилля співробітників цих НДІ спрямовані на реалізацію програми 
«Наука в ТДАТУ», прийнятої в університеті на період з 2016 по 2020 рр. 
(Додаток 1) 

 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОГРАМИ,  
ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 

 
НДІ механізації землеробства Півдня України 

 Програма № 0116U002718 
 «Розробка технічних засобів для реалізації нових технологій 
вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України» 
 Науковий керівник – д.т.н. Надикто В.Т. 
 Проведено польові дослідження впливу передплужників на тяговий опір 
орного агрегату. Виконано дослідження машинно-тракторного агрегату для 
реалізації нової технології оброблення парів в умовах недостатнього волого 
забезпечення півдня України. Розроблено схему машинно-тракторного агрегату 
на базі універсально-просапного трактора тягового класу 1,4 для реалізації 12-и 
рядної системи вирощування просапних з міжряддями 70 см.  
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 Програма № 0116U002719 
 «Проектування планетарних гідромашин для силового гідроприводу 
мобільної сільськогосподарської техніки» 
 Науковий керівник – д.т.н. Панченко А.І. 
 Досліджено фізико-механічні і гідродинамічні процеси, які відбуваються в 
розподільних системах планетарних гідравлічних машин, призначених для 
приводу активних робочих органів сільськогосподарських машин. Апробовано 
методику проектування ущільнювальних, компенсуючих та корпусних елементів 
планетарних гідромашин. 
 
 Програма №0116U002720  
 «Розробка технологій і технічних засобів збирання та післязбиральної 
обробки сільськогосподарських культур в умовах півдня України» 
 Науковий керівник – д.т.н. Михайлов Є.В. 
 Розроблено і досліджено математичні моделі обґрунтування параметрів 
процесу післязбиральної обробки зерна. Обґрунтовано параметри комплексу 
для реалізації стаціонарної технології збирання зернових колосових культур 
методом очосу рослин на корені. 
  

 Програма № 0116U002731 

 «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів у АПК»  

 Науковий керівник – д.т.н. Малкіна  В.М. 

 Розроблено спосіб безконтактного визначення рівномірності розподілу 

внесення насіння посівними машинами.  Розроблено спосіб визначення 

площі дискретно представленої поверхні земельної ділянки, а також 

методику прогнозу щільності грунту на ній. 

 

 Програма № 0116U002722 

 «Розробка енерго-ресурсозберігаючих електротехнологій та пристроїв 

підвищення продуктивності та якості біологічних об’єктів з використанням 

електромагнітних полів різного спектрального діапазону» 

 Науковий керівник – д.т.н. Федюшко Ю.М. 

 Визначено оптичні властивості насіння кукурудзи, які забезпечують 

найбільш ефективну роботу джерел лазерного опромінювання. Розроблено 

світодіодний випромінювач для підвищення врожайності с.-г. культур. 

Розроблено лабораторну установку для дослідження впливу величини 

питомої електропровідності поливної води на врожайність с.-г. культур. 

 

 Програма № 0116U002726 

 «Ресурсозберігаючі режими передачі і перетворення енергії в  

агропромисловому комплексі  

 Науковий керівник – к.т.н. Квітка О.В. 

 Розроблено систему дистанційного діагностування територіально 

розпорошеного силового обладнання, пристрій дистанційного діагностування 

режимів роботи електродвигунів глибинних насосів. Запропоновано систему 
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автоматичного регулювання напруги в електричних мережах побутових 

користувачів. 

 

 Програма № 0116U002728 

 «Обгрунтування параметрів та режимів роботи передпосівної обробки 

зерна у хмарі електроаерозолю» 

 Науковий керівник – д.т.н. Діордієв В.Т. 

 Розроблено засоби поточного визначення бактеріологічного 

забруднення комбінованих кормів та їх компонентів. Здійснено дослідження 

закономірностей функціонування  автоматичної системи позиціонування та 

управляння мобільними машинами в технологічному процесі виробництва 

комбінованих кормів для с.-г. виробництва. 

 

 Програма № 0116U002743 

 «Підвищення надійності технічних та зрошувальних систем та комплексів 

АПК» 

 Науковий керівник – д.т.н. Дідур В.А. 

 Сформовано методологічні принципи аналізу надійності технічних 

систем (у тому числі і зрошувальних), які використовуються у 

сільськогосподарському виробництві півдня України. 

 

 Програма № 0116U002730 

 «Розробка технології і технічних засобів для переробки і зберігання 

сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових 

виробництв» 

 Науковий керівник – к.т.н. Ялпачик Ф.Ю. 

 Обґрунтовано необхідність застосування підвищеного тиску в процесах 

заморожування та розморожування плодів. Комплексний показник якості в 

досліджуваних плодах і овочах при заморожуванні і зберіганні до 9 місяців 

без застосування тиску становить 55…88%. 

 

 Програма № 0116U002721 

 «Розробка технічних засобів для приготування кормів та компостної 

суміші» 

 Науковий керівник ‒ к.т.н. Мілько Д.О. 

 Визначено закономірності впливу технічних засобів на кількісні і якісні 

показники процесу виробництва продукції тваринництва 

 

НДІ агротехнологій та екології 

 Програма № 0116U002732 

 «Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних технологіях  

вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України» 

 Науковий керівник – д.с.-г.н. Калитка В.В. 



 

 
47 

 Обґрунтовано прийоми використання новітніх регуляторів росту в 

інтенсивних технологіях вирощування озимих зернових, зернобобових та 

олійних культур за умов недостатнього зволоження.  

 

 Програма № 0116U002734 

 «Обґрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих 

технологій охолодження та консервування рослинних продуктів» 

 Науковий керівник – к.с.-г.н. Сердюк М.Є. 

 Досліджено вплив післязбиральної обробки плодів груші сорту Кюре, 

абрикосу, перцю, кабачків та суниці антиоксидантними препаратами на 

інтенсивність окисно-відновних процесів. Закладено досліди зі встановлення 

впливу способу заморожування ягід малини і смородини на їх якісні 

показники при тривалому зберіганні. 

 

Програма № 0116U002733 

 «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому і закритому південного степу України» 

 Науковий керівник – к.с.-г.н. Алексєєва О.М. 

 Вивчено раціональні конструкції насаджень кісточкових культур і 

біологічні аспекти їх сортового обрізування. Розроблено систему 

інтегрованого захисту плодових культур від шкідників і хвороб. 

Удосконалено технологію вирощування баштанних та овочевих культур на 

півдні України. 

 

 Програма № 0116U002735 

 «Оцінка стану довкілля за результатами дослідження наземних та 

водних екосистем південної України» 

 Науковий керівник – д.б.н. Волох А.А. 

 Вивчено екологічний стан наземних екосистем та їх основних 

компонентів в умовах інтенсивного с.-г. виробництва. Досліджено динаміку 

водних біоценозів та їх компонентів в умовах інтенсивних екологічних змін. 

 

 Програма № 0116U002557 

 «Розробка методологічної бази для визначення надійності операторів  

мобільної сільськогосподарської техніки на підприємствах АПК» 

 Науковий керівник – к.т.н. Рогач Ю.П.. 

 Зібрано і проаналізовано статистичні дані кількості випадків 

виробничого травматизму серед працівників сільського господарства за 

останні 10 років. Проведено логічне моделювання процесів формування і 

внесення травматичних ситуацій, пов’язаних з експлуатацією МТА. 

 

НДІ стратегії соціально-економічного розвитку  

агропромислового виробництва Півдня України 

 Програма № 0116U002739 
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 «Розробка науково-методичних основ формування та ефективного 

розвитку підприємництва в регіоні» 

 Науковий керівник – д.е.н. Яворська Т.І. 

 Обґрунтовано сценарії розвитку малого бізнесу на основі кластерного 

аналізу. Розроблено алгоритм планування капіталовкладень в садівництві на 

регіональному рівні. Встановлено головні причини, які зумовлюють 

зниження показників інноваційної діяльності по регіонах. Встановлено, що 

алгоритм формування і реалізації інвестиційної стратегії в АПК повинен 

включати етапи оцінки сильних та слабких сторін інвестиційної діяльності, 

формування стратегічних цілей інвестування, формування інвестиційних 

ресурсів та ін.. Обґрунтовано доцільність створення в регіоні наукового арку, 

що дозволить ефективно поєднати науку, освіту та виробництво. 

 

 Програма № 0116U002737 

 «Розробка методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону» 

 Науковий керівник – к.е.н. Карман С.В. 

 Запропонована концепція розвитку особистих селянських господарств, 

яка передбачає забезпечення сімейно-трудової форми господарювання, 

еволюційний перехід на товарний спосіб виробництва, активну інтеграцію 

ОСГ, підготовку кадрів для організації господарської діяльності в 

дрібнотоварному секторі. Сформульовані основоположні принципи побудови 

та використання системи мотивації працівників: комплексність, системність, 

партнерство, транспарентність, справедливість неминучість, партнерство, 

гнучкість, контроль.  
 

 Програма № 0116U002738 

«Маркетингова стратегія розвитку аграрних підприємств» 

 Науковий керівник – д.е.н. Легеза Д.Г. 

 Розроблено методологічні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності 

продукції, які дозволяють оцінити ступень інновацій. Обгрунтовано 

маркетингові напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств. Обгрунтовано доцільність  створення регіонального 

маркетингового кластеру з метою набуття конкурентних переваг учасниками 

кластеру.  

 

 Програма № 0116U002742 

 «Розробка науково-методичних основ фінансового забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 

самостійності регіонів» 

 Науковий керівник – к.е.н. Яцух О.О. 

Обґрунтовано  оптимальні параметри фінансової діяльності аграрних 

підприємств, що є передумовою прийняття  виважених управлінських рішень 

для цілей планування та оцінки результатів фінансових вкладень у розвиток 

окремих підприємств чи регіонів.  Розроблено авторську модель оцінки 
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кредитоспроможності позичальника для зменшення рівня ризикованості 

кредитування сільськогосподарських підприємств.  

 

 Програма № 0116U002741 

 «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-

інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» 

 Науковий керівник – д.е.н. Трусова Н.В. 

 Розроблено рекомендації з проведення інвентаризації всіх нормативно-

правових актів України, пов’язаних із фінансовим обліком і контролем 

витрат з метою виявлення дублювання та неузгодження положень цих актів 

та неврегульованих ситуацій. Досліджено процес обліково-інформаційного 

забезпечення управління підприємствами аграрного сектору та 

запропоновано інституційні засади формування комп’ютеризованої моделі 

інтегрованої системи обліково-інформаційного забезпечення.  

 

 Програма № 0116U002740 

 «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної 

економіки регіону» 

 Науковий керівник – д.е.н. Нестеренко С.А. 

 Обґрунтовано базу  ключових напрямків забезпечення 

результативності системи управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Розроблено методику укладання регіональних цільових програм. 

Виокремлено стратегію економічного розвитку регіону, що містить наступні  

стратегічні операційні цілі: розбудова потужної конкурентоспроможної 

економіки міста; створення унікальної інтеркультурної атмосфери; розбудова 

інноваційної логістики; створення регіонального аграрного ринку; 

модернізація транспортної та інженерної інфраструктури.  

 

ГОСПДОГОВІРНІ  ТА ДЕРЖБЮДЖЕТНІ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ  РОБОТИ 

 

У 2016 році в університеті виконувалось 5 госпдоговірних НДР на 

основі укладених договорів із 6 підприємствами та організаціями та 1 

держбюджетна НДР, що фінансується згідно плану асигнувань МОН. 

Загальний обсяг фінансування наукових  досліджень склав 889,3 тис. грн. У 

2015 р. цей показник становив 540,6 тис. грн. і досягнутий він був за рахунок 

виконання 6 госпдоговірних НДР із 8 підприємствами та організаціями 

(рис.4.1). 
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Рис.4.1 – Динаміка фінансування НДР, тис. грн. 
 

У реалізації госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних 

робіт в 2016 р. брали участь 31 особа, з них 5 штатних працівників, 3 доктори 

наук та 6 кандидатів наук. 

Таблиця 4.1 

Перелік науково-дослідних робіт та послуг за 2016 рік згідно з договорами  

 та планом асигнувань МОН 

№ Назва теми 
Шифр 

теми 
Назва 

замовника 
Термін 

виконання 

Вартість 

робіт, 

грн. 

Керівни

к теми 

1 «Проведення  науково-

практичних семінарів 

та конференцій, 

навчання  і  перевірка  

знань  із  загальних  

питань  охорони  праці  

посадових  осіб і 

фахівців  підприємств, 

установ і організацій  

Запорізької  області  

незалежно  від  форм  

власності  та видів  їх  

діяльності» 
 

01Н-

2013 
підприємства, 

організації, 

установи  
(Запорізька обл.) 

01.01.2016- 

31.12.2016 
620000 Петров 

В.В. 

2 «Розробка  проектів  

організацій і розвитку 

мисливських 

господарств 

організацій УТМР» 

01Ц-

2011 
 

 

Закарпатська 

обласна 

організація УТМР 
Хмельницька 

обласна 

організація УТМР 

01.01.2016- 
15.07.2016, 
01.01.2016- 
30.07.2016 

7000 
 

8000 
 

Волох 

А.М. 

3 «Наукові основи 

глибокої переробки 

насіння рицини на 

олію та високобілкові 

корми» 

01Н-

2016 
МОНУ 01.02.2016 

31.12.2016 
200780 Дідур 

В.А. 

4 «Обгрунтування 

удосконалення 

технології переробки 

плодів і ягід та оцінка 

якості готової 

02Н-

2016 
ТОВ «Компанія 

«Садовоє кольцо»  
(м. 

Дніпропетровськ) 
 

20.06.2016-

10.07.2016 
3084 

 
Григорен

ко О.В. 
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продукції в ТОВ 

«Компанія «Садовоє 

кольцо» 
5 «Підготовка  проекту 

організацій і розвитку 

мисливського 

господарства ГО 

Мисливський клуб 

«Трофей» 

03Н-

2016 
ГО Мисливський 

клуб «Трофей» 
(Чернівецька обл.) 

01.10.2016- 
01.10.2017 

3000 Волох 

А.М. 

6 «Розробка системи 

удобрення зернових  

(пшениця, кукурудза, 

сорго), зернобобових 

(соя, горох) та олійних 

(рапс, соняшник) на 

основі агрохімічного 

обстеження 

зрошувальних земель 

ПП «Аскон» 

Якимівського району 

Запорізької області» 

04Н-

2016 
ПП «Аскон» 

Якимівського р-ну 
(Запорізька обл.) 

20.10.2016-

31.12.2016 
50400 Калитка 

В.В. 

 

ПІДГОТОВКА  НАУКОВИХ  КАДРІВ 

 

Однією із основних запорук виконання програми «Наука в ТДАТУ» є 

наявність кадрового потенціалу, здатного здійснювати ефективну наукову 

діяльність в ринкових умовах сільськогосподарського виробництва.  

Структура викладацького складу університету показує, що більше 78% 

співробітників вишу мають науковий ступінь (рис. 4.2). 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

здійснюється в декількох напрямках: навчання в аспірантурі та поза 

аспірантурою, як здобувачі наукового ступеня кандидата наук – за дев’ятьма 

спеціальностями, набір по якими здійснювався 2015 р. включно (табл.4.2), за 

сімома спеціальностями, ліцензії на які отримано в 2016 р. (табл. 4.3) та в 

докторантурі – за дев’ятьма спеціальностями, включаючи дві, ліцензії на які 

отримано в 2016 р.  (табл.4.4). 

Рис. 4.2 – Викладацький склад університету 

301

4 

9,6% 

68,8% 
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За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на 01.12.2016 

р., у аспірантурі (за спеціальностями, що існували до листопада 2015 р.) 

навчається 25 аспірантів (23 - з відривом від виробництва, 2 - без відриву від 

виробництва). 

Таблиця 4.2 

Спеціальності аспірантури ТДАТУ 

Шифр галузі 

науки і 

спеціальності 
Назва галузі наук і спеціальності 

Кількість аспірантів на 

кінець 2016 року 
з відривом 

від виробн. 
без відриву 

від виробн. 
05 Технічні науки 13 1 

05.05.11 Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва 
8 1 

05.09.03 Електротехнічні комплекси і системи 4 - 
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка - - 

05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати - - 

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи 1 - 

06 Сільськогосподарські науки 3 - 

06.01.15 Первинна обробка продуктів рослинництва 3 - 

08 Економічні науки 3 - 

08.00.04 Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 
3 - 

03 Біологічні науки 4 1 

03.00.04 Біохімія 1 - 

03.00.16 Екологія 3 1 

Всього 23 2 

 

За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на 01.12.2016 

р., у аспірантурі (за новими  спеціальностями) навчається 8 аспірантів ( 4 - з 

відривом від виробництва,  4 - без відриву від виробництва, вечірня форма 

навчання). 

Таблиця 4.3 

Спеціальності аспірантури ТДАТУ (ліцензія – з 2016 р.) 

Шифр галузі 

науки і 

спеціальності 
Назва галузі наук і спеціальності 

Кількість аспірантів на 

кінець 2016 року 
з відривом 

від виробн. 
без відриву 

від виробн. 
 Технічні науки 2 - 

133 Галузеве машинобудування 1 - 
141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
1 - 

 Сільськогосподарські науки - 4 

201 Агрономія - 4 

 Економічні науки 2 - 

051 Економіка 1 - 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  - - 
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075 Маркетинг 1 - 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
- - 

Всього 4 4 

 

У докторантурі за направленням університету навчається 5 докторантів і 

6 докторантів – у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті.  

Таблиця 4.4 

Докторанти Таврійського ДАТУ 

№ 

п/п 
ПІБ 

Термін  
навчання у  

докторантурі 
Спеціальність 

Назва ВНЗ чи 

наукової установи, 

де навчається 

докторант 

1 Чорна 
Тетяна 
Сергіївна 

02.12.2013- 
02.12.2016 

05.05.11-машини і засоби 

механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

ТДАТУ 

2 Величко  
Олена 
Вадимівна 

01.12.2014 - 
01.12.2017 

05.01.01- прикладна 

геометрія, інженерна 

графіка 

ТДАТУ 

3 Самойчук 
Кирило  
Олегович 

01.12.2014 - 
01.12.2017 

06.01.15- первинна обробка 

продуктів рослинництва 
ТДАТУ 

4 Єременко 
Оксана 
Анатоліївна 

02.03.2015- 
02.03.2018 

06.01.09 – рослинництво НУБіП 

5 Кашкарьов 
Антон 
Олександрович 

11.12.2015- 
11.12.2018 

05.09.03 - електротехнічні 

комплекси і системи 
ТДАТУ 

6 Сокол 
Олег 
Григорійович 

21.12.2015- 
20.12.2018 

08.00.09 - бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності) 

ННЦ 
«Інститут аграрної 

економіки» 

7 Трачова 
Дар`я  
Миколаївна  

30.12.2015- 
30.12.2018 

08.00.09 - бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності) 

ННЦ 
«Інститут аграрної 

економіки» 

8 Речка  
Катерина 
Миколаївна 

01.02.2015 
01.02.2018 

08.00.04 – економіка та 

управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

Запорізький 
національний 
університет 

9 Лисенко  
Ольга  
Валеріївна 

13.09.2016 
13.09.2018 

141 – електроенергетика, 

електромеханіка та 

електротехніка 

ТДАТУ 

10 Дідур 
Володимир 
Володимирович 

13.09.2016 
13.09.2018 

133 – галузеве 

машинобудування 
ТДАТУ 

11 Єременко  
Денис 

Володимирович 

17.10.2016 
17.10.2018 

051 – економіка 
 

НУБІП 
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Більшість аспірантів та докторантів здійснюють свій науковий ріст під 
керівництвом таких провідних учених ТДАТУ, як д.с.-г.н., проф.  
Калитка В.В., д.т.н., проф. Дідур В.А., д.т.н., проф. Надикто В.Т., д.б.н., 
проф. Волох А.А., д.т.н., проф. Діордієв В.Т д.т.н., проф. Панченко А.І., 
проф. Ялпачик Ф.Ю. та ін. 

В університеті працюють 2 спеціалізовані вчені ради: 
1)  Д 18.819.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальностями: 

- 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва; 

- 05.09.03 – електротехнічні комплекси і машини. 
Голова спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01 – Дідур В.А., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК. 
2) К 18.819.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності». 

Голова спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 – Кальченко С.В., д.е.н., 
доцент, доцент кафедри економіки. 

Всього у звітному році здобувачами та аспірантами університету у 
різних спецрадах  захищено 2 докторських і 8 кандидатських дисертацій 
(табл. 4.5). Більшість з них припадає на факультет економіки та бізнесу та 
факультет агротехнологій та екології.  

В цілому по університету по мірі насичення кафедр співробітниками з 
науковими ступенями динаміка захисту кандидатських робіт має закономірну 
тенденцію до зменшення. На найближчий період середньорічний показник 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата наук слід 
очікувати на рівні до десяти осіб. 

Таблиця 4.5 

Здобувачі ТДАТУ, які захистили дисертаційні роботи в 2016 р. 

П.І.Б. Спеціальність Тема дисертації 
В якій спеціалізованій 
 вченій раді захищена 

Докторські  дисертації 

1. Трусова*  
Наталія  
Вікторівна 
 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Формування фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарських 

підприємств 

Д 26.350.02 

у ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» 

2. Прісс 
Олеся 
Петрівна 
 

 

05.18.13 – 

технологія 

консервованих і 

охолоджених 

харчових продуктів 

Наукові основи зберігання 

плодових овочів з 

використанням обробки 

біологічно активними 

речовинами 

Д 26.058.07  

у Національному університеті  

харчових технологій 
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Кандидатські дисертації 

3. Масалабов*  
Василь 
Миколайович 
 

05.05.11  – машини 

і засоби механізації 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

Обґрунтування схеми та 

конструктивно-

технологічних параметрів 

двомашинного посівного 

агрегату на основі 

трактора тягового класу 

1,4 

Д 18.819.01 
У Таврійському державному 

агротехнологічному 

університеті 

4. Матковський  
Олександр 
Іванович 
 

05.05.11  – машини 

і засоби механізації 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

Обґрунтування 

параметрів робочого 

органу плуга для 

викопування саджанців 

плодових культур  

Д 18.819.01 
У Таврійському державному 

агротехнологічному 

університеті 

5. Верхоланцева* 
Валентина 
Олександрівна 

05.18.12 – процеси 

та обладнання 

харчових, 

мікробіологічних та 

фармацевтичних 

виробництв 

Обґрунтування режимних 

параметрів охолодження 

зернової сировини у 

процесі зберігання  

К 05.854.02 

у Вінницькому 

національному аграрному 

університеті  

6. Кулик 
Аліна 
Степанівна 
 

05.18.13 – 

технологія 

консервованих і 

охолоджених 

харчових продуктів 

Удосконалення технології 

зберігання зелені 

петрушки за 

використання композиції 

аграрного гідрогелю та 

антиоксидантів  

 Д 26.058.07  

у Національному університеті  

харчових технологій 

7. Демченко 
Наталія  
Анатоліївна 

03.00.17 – 

гідробіологія 

Трансформація 

іхтіоценозів річок 

Північно-Західного 

Приазов’я 

Д 41.258.01 
у ДУ «Інститут морської 

біології НАН України» 
 

8. Демчук 
Олена 
Миколаївна 
 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

Ефективність переробки 

та реалізації молока в 

аграрних підприємствах 

К 08.804.01 
у Дніпропетровському 

державному аграрно-

економічному університеті 

9. Осипенко 
Світлана 
Олександрівна 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Місцеві бюджети в 

умовах децентралізації 

фінансових ресурсів  

Д 12.105.03 

у Донбаській державній 

машинобудівній академії 

10. Холодняк 
Юлія 
Володимирівна 
 

05.01.01 – 

прикладна 

геометрія, 

інженерна графіка 

Варіативне дискретне 

геометричне моделювання 

обводів на основі 

базисних трикутників по 

заданому закону зміни 

кривини  

К 18.053.02 

у Мелітопольському 

державному педагогічному 

університеті ім. Богдана 

Хмельницького 

11. Цап 

Володимир 

Дмитрович 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

«Витрати і собівартість 

продукції в 

сільськогосподарських 

підприємствах України та 

їх формування» 

Д 26.004.01  

у Національному університеті 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

* аспірантом (докторантом) в строк захищена кандидатська (докторська) дисертація  

 

Що стосується захисту докторських дисертаційних робіт, то їх 

динаміка  за останні 4 роки є практично стабільною (рис.4.3). За прогнозами 

в 2017 р. має відбутися 4 захисти докторських дисертацій. 
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Рис.4.3 ‒  Динаміка захисту кандидатських (КД) і докторських (ДД)  

дисертацій 
 

В принципі така динаміка є позитивною. Проте, аби її підтримувати на 

відповідному рівні, слід активізувати роботу серед тих кандидатів наук, які 

мають потенційні можливості і бажання продовжувати інтенсивно займатися 

науковими дослідженнями на більш високому науковому рівні.  

Для поліпшення стану підготовки кадрів вищої кваліфікації в 

університеті необхідно: здійснювати ретельний  відбір кадрів для 

аспірантури та докторантури; більш ретельно ставитись до надання дозволу 

науковим керівникам та консультантам на керівництво, з урахуванням 

досвіду у цій діяльності; відрегулювати процес звіту аспірантів та 

докторантів на кафедрах, факультетах з обов’язковим щорічним слуханням 

на вчених радах; активізувати роботу по матеріальному захисту докторантів, 

аспірантів та здобувачів. 

 

 

ПРОПАГАНДА І ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКІНЧЕНИХ НДР ТА ДКР 

 

 Із числа виконуваних наукових робіт у звітному році впроваджено 75 

розробок, із них 36 – у виробництво, а 39 – у освітній процес. 

 Позитивним прикладом у цьому напрямку є робота лабораторій НДІ 

агротехнологій та екології (керівник – д.с.-г.н., проф. Калитка В.В.) та НДІ 

МЗПУ (керівник – д.т.н., проф. Надикто В.Т.), які у звітному році 

продовжували діяльність по впровадженню своїх наукових розробок у 

виробництво НДЦ університету. Так, наприклад, лабораторією 

машиновикористання в землеробстві були розроблені і впроваджені новий  

12-и рядний просапний МТА на базі трактора загального призначення ХТЗ-

17022,  обладнаного штатними подвоєними шинами (рис.4.4), 

ґрунтообробний агрегат у складі трактора тягового класу 1,4 (МТЗ-80) та 

нового знаряддя для обробітку парів в умовах півдня України (рис.4.5).  
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Рис.4.4 – Просапний 12-и рядний МТА  

на основі трактора ХТЗ-17022 

Рис.4.5 – Агрегат для обробітку парів 

 

  
Рис.4.6 – Двомашинна зчіпка СН-7,2 Рис.4.7 – Гідрофікований 

розкидач добрив 
 

Заводом «Гідромаш» (м. Мелітополь) розпочато промислове 

виробництво нових зчіпок, призначених для агрегатування тракторів 

тягового класу 1,4 з двома зерновими сівалками (рис. 4.6). 

Науковцями цієї лабораторії разом із співробітниками лабораторії, 

очолюваної д.т.н., проф. Дідуром В.А., розроблено гідрофікований 

фронтальний розкидач мінеральних добрив (рис. 4.7). 

Науковцями НДІ агротехнологій і екології обґрунтовано прийоми 

використання новітніх регуляторів росту в інтенсивних технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур за умов недостатнього 

зволоження степової зони України. Вказані прийоми знайшли широке 

впровадження у сільськогосподарському виробництві низки 

сільськогосподарських підприємств регіону країни. 

Новизна розробок аспірантів та вчених університету підтверджена 118 

охоронними документами. Шістнадцять винаходів мають практичне 

впровадження у сільськогосподарське виробництво. 

 За ініціативи вчених університету у звітному році було організовано 1 

міжнародна та 6 всеукраїнських науково-практичних конференцій. З 

урахуванням участі у виїзних заходах, науковцями ТДАТУ на загал зроблено 

778 наукових доповідей.  
З метою здійснення маркетингу наукових розробок науковці університету 

приймають активну і постійну участь у проведенні науково-практичних 
семінарів, Днів поля тощо. У звітному році такий День було організовано і 
проведено на базі науково-виробничо-навчального центру ТДАТУ.   

На основі проведених досліджень науковцями ТДАТУ було розроблено 
проект Технічної політики в рослинницькій галузі Запорізької області на 
період до 2020 року. Даний проект схвалений Постійною комісією з питань 
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агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва 
Запорізької обласної Ради та рекомендований нею до впровадження у процес 
виробництва в регіоні. 

З 2015 року ТДАТУ є активним учасником інноваційно-освітнього 
кластера «Агротехніка», організованого провідними ВНЗ аграрного профілю 
з метою синтезу діяльності державних адміністрацій, крупних виробників 
країни та вищих навчальних закладів. Робота кластеру направлена, зокрема 
на проведення спільних виробничих випробувань нових агрегатів,  
погодження тематики науково-дослідної роботи с виробництвом. 
 Науковці університету приймають постійну участь у районних 
семінарах, науково-практичних заходах, які організовує Департамент 
агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації. Увійшло в 
практику постійне запрошення провідних вчених ТДАТУ на виробничі 
семінари у райони Запорізької та інших областей країни, науково-практичні 
форуми з питань використання нетрадиційних джерел енергії, які організовує 
і проводить Запорізька торгово-промислова палата та ін. Так, протягом 2016 р. 
за підтримки районних державних адміністрацій в 5 районах Запорізької області 
для керівників та головних спеціалістів сільськогосподарських підприємств було 
зроблено 19 доповідей на актуальні теми (Додаток 2). 

 
 У напрямку апробації результатів досліджень за межами країни 
аспірантами і науковцями університету за звітний період опубліковано 82 
статті. Хоча цей показник поступово зростає, проте на досягнутому 
зупинятися не можна. Науковий потенціал ТДАТУ здатний на цьому терені 
досягти значно кращих результатів. Підтвердженням тому є кількість 
публікацій, надрукованих потягом 2016 р. у наукових виданнях України – 
779 статей (рис.4.8). 
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Рис.4.8 – Динаміка публікацій співробітників університету 

  

Наукове електронне видання «Науковий збірник Таврійського 

державного агротехнологічного університету»  входить в число 50 часописів 

України, яким надано статусу фахового.  

 Слід підкреслити, що за кількісним показником рівень публікацій між 

факультетами університету не однаковий, але у 2016 р. нерівномірність 

зменшилася. У 2016 р. усіх дещо випереджує факультет економіки та бізнесу, 

а механіко-технологічний факультет протягом останніх років поступово 

збільшує кількість публікацій (рис. 4.9). Проте насторожує той факт, що 

науковці практично усіх факультетів університету невиправдано малу увагу 

приділяють публікаціям у популярних науково-виробничих журналах 

України. 

 
Рис.4.9 – Розподіл публікацій між факультетами університету 

 

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За результатами виконання науково-дослідних програм у 2016 році 91 

співробітником та 45 студентами  університету подали 105 заявок на захист 

інтелектуальної власності, з них: 88 заявок – на корисну модель та 17 заявки 

на захист авторських права на науковий твір. 

1 – Економіки та бізнесу 

2 – ІКТ 

3 – Агротехнології та екології 

4 – Механіко–технологічний 

5 - Енергетичний 
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У 2016 р. співробітниками університету отримано 118 охоронних 

документів, з них: 1 патент на винахід та 106 – на корисну модель. Також 

отримано 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір. За 

показниками цієї роботи університет знаходиться на другому місці серед усіх 

аграрних вищих навчальних закладах країни. 

 
Рис.4.10 – Динаміка отримання охоронних документів на 

інтелектуальну власність 
 

Якщо розглядати активність винахідницької діяльності у розрізі 

факультетів (табл. 4.6), то слід зазначити, найактивніший серед них 

факультети енергетичний та механіко-технологічний, а серед кафедр 

університету – «Машиновикористання в землеробстві» (завідувач – д.т.н., 

проф. Надикто В.Т.), «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (завідувач 

– к.т.н., проф. Рогач Ю.П.), «Електроенергетика і автоматизація» (завідувач – 

д.т.н., проф. Діордієв В.Т.), «Технічний сервіс в АПК» (завідувач – д.т.н., 

проф. Дідур В.А.). 

Таблиця 4.6 

Винахідницька діяльність факультетів 

Факультети 

Подано 

заявок на 
Отримано 

патенти 
авторські 

права 
патентів авторських прав 

Агротехнологій та екології 7+1* 3 15+6* - 

Енергетичний 39+3* 2 27+4* 2 

Механіко-технологічний 25+5* 3 24+9* - 

Інженерії та комп’ютерних технологій 7+2* 1 10+7* 1 

Економіки та бізнесу - 8 - 8 
* - спільно з іншими факультетами 

 

У звітному році продовжувалась робота з пошуку потенційних 

інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права 

інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів 

наукової діяльності.  

Відділ інтелектуальної власності та інформації університету надає 

консультації (в т.ч. і через офіційний сайт ТДАТУ) щодо оформлення заявок 

на об’єкти промислової власності співробітникам університету, аспірантам, 

магістрантам, студентам. Вказані послуги пропонуються і поза межами ВНЗ.  
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Вченими університету проводиться відповідна робота із залучення 

студентів як до теоретичної, так і до експериментальної наукової діяльності. 

В 2016 році у виконанні держбюджетної тематики університету прийняли 

участь 49 студентів.  

 У відділ з питань інтелектуальної власності та інформації за участю 

студентів було подано 45 заявок  на наукові розробки у співавторстві. 

Отримано 35 патентів на корисну модель. (рис. 4.11).  

Активно залучають студентів до винахідницької роботи: к.т.н., доцент 

кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Малюта С.І., к.т.н., 

доцент кафедри електороенергетики і автоматизації Петров В.О., к.т.н., 

доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв Самойчук 

К.О., ст. викладач кафедри «Технічна механіка» Чаплинський А.П. 

 Водночас, цей напрямок студентської діяльності вимагає більшої 

активності. З метою популяризації винахідницької діяльності серед 

студентів, а також виявлення перспективних розробок для привернення до 

них уваги інвесторів та виробників, в ТДАТУ з 2016 року серед студентів 

започатковано конкурс «Кращий винахід року».  
 

Рис.4.11 – Участь студентів у науковій діяльності 
 

Головними критеріями при оцінюванні були: актуальність задачі, що 

вирішується, рівень корисної моделі, теоретичні та практичні дослідження, 

самостійність у оформленні матеріалів заявки. 

Комісія визначила кращі розробки, які захищені патентами України на 

корисну модель, а саме: 

Перше місце присуджено за наукову розробку «Голчастий робочий 

орган». Патент №107874, опубл. 24.06.2016 р. Б. №12. Автори: Надикто В.Т., 

Малюта С.І., Чаплинський А.П., Кошовий М.О., магістр 13 МБ АІ групи 

механіко-технологічного факультету. 

Друге місце – за наукову роботу «Теплоакумулюючий пристрій 

системи теплопостачання». Патент №107840, опубл. 24.06.2016 р. Б. №12. 

Автори: Стручаєв М.І., Петров В.О., Цигулярова В.В., магістр 21 МБ ЕН 

групи енергетичного факультету. 
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Третє місце – за наукову розробку «Пристрій контролю та захисту 

трифазних асинхронних електродвигунів від неповнофазних режимів 

роботи». Патент №107873, опубл. 24.06.2016 р. Б. №12. Автор Миронов О.М. 

магістр 22 МБ ЕН групи енергетичного факультету. 

Ці наукові розробки були беззаперечними лідерами, оскільки набагато 

випередили інші роботи за кількістю набраних балів. Слід зазначити, що 

високого рівня досягнуто завдяки плідній роботі студентського 

конструкторського бюро ТДАТУ, яким керує заслужений винахідник 

України к.т.н, доц. Малюта С.І. 

 Кількарічний аналіз показує (див. рис. 4.11), що студенти ТДАТУ під 

керівництвом і за безпосередньої участі викладачів щорічно публікують 900-

1000 наукових статей, роблять 1000-1200 повідомлень на конференціях 

міжнародного та державного рівнів, приймають участь у різноманітних 

конкурсах на кращу наукову роботу.  

У 2015-2016 рр. на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» 

Фонду Віктора Пінчука подано 11 наукових робіт.  

З 01 вересня по 01 листопада 2016 р. в університеті проводився I тур 

Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів. Було 

представлено 123 наукові роботи по чотирьох напрямках: технічні науки, 

природничі науки, гуманітарні науки; економічні науки (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12 – Динаміка участі факультетів університету у першому турі  

Всеукраїнського студентського конкурсу на кращу наукову роботу 
 

На загальному рівні найбільшу активність в 2016 р. проявили студенти 

факультету економіки та бізнесу і факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій.. Найнижчими в цьому плані є результати діяльності енергетичного 

факультету. Позитивним є зростання активності студентів факультету 

агротехнологій та екології. Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу на 

кращу наукову роботу стали: 

І місце 

1. Мойсеєнко С.В. - магістр факультету агротехнологій та екології; 

2. Швігл Є.В. - магістр факультету економіки та бізнесу; 

3. Лєбєдєва І.Г. - магістр факультету економіки та бізнесу; 

4. Халіман Л.Г. – студентка енергетичного факультету; 

1 – Економіки та бізнесу 

2 – ІКТ 

3 – Агротехнологій та екології 

4 – Механіко–технологічний 

5 - Енергетичний 
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5. Воробйова О.В. - магістр факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій; 

6. Болтянський В.О. – магістр механіко-технологічного факультету; 

7. Шморгуненко О.М. - студент факультету економіки та бізнесу; 

8. Генчева К.В. - магістр факультету економіки та бізнесу; 

ІІ місце 

1. Люта Є.Г. - студентка факультету агротехнологій та екології; 

2. Юдін О.В. - магістр факультету агротехнологій та екології; 

3. Бондаренко Є.Б. – студент енергетичного факультету; 

4. Лисянська Н.О. - магістр факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій; 

5. Федюк А.Ю. - магістр механіко-технологічного факультету. 

ІІІ місце 

1. Горбачова О.С. - магістр факультету агротехнологій та екології; 

2. Кравцов Д.В. – магістр енергетичного факультету; 

3. Зінченко М.В. - студентка факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій; 

4. Левандовський С.В. - студент механіко-технологічного факультету. 
 

У 2015-2016 н.р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових 

інститутів України було відправлено 60 наукових робіт.  

Міністерство освіти і науки України відзначило 9 студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету та їх наукових 

керівників за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Перелік переможців 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки №859 від 20.07.2016. 

Згідно з цим наказом дипломи переможців отримали: 

Диплом I ступеня 

1. Султанова Валентина (факультет ІКТ; науковий керівник – доц. 

Самойчук К.О.; спеціальність – харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції)  

Диплом II ступеня 

1. Кравченко Володимир (факультет ІКТ; науковий керівник – зав. каф., 

проф. Малкіна В.М.; спеціальність – інформаційні технології)  

2. Патрушев Сергій (факультет ЕтаБ; науковий керівник – доц.  

Кравець О.В.; спеціальність – економіка сільського господарства та АПК)  

Диплом IІI ступеня 

1. Гоголь Михайло (енергетичний факультет; науковий керівник – доц. 

Назарова О.П.; спеціальність електротехніка та електромеханіка)  

2. Стрєлкова Марія (факультет ІКТ; наукові керівники – зав. каф., доц. 

Мацулевич О.Є., доц. Пихтєєва І.В.; спеціальність – прикладна геометрія, 

інженерна графіка та ергономіка)  
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3. Шпильова Олександра (факультет ІКТ; наукові керівники – зав. каф., 

доц. Мацулевич О.Є., доц. Пихтєєва І.В.; спеціальність – прикладна 

геометрія, інженерна графіка та ергономіка)  

4. Кулішова Дар’я (факультет ЕтаБ; науковий керівник – доц.  

Сахно Л.А.; спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)  

5. Лось Олена (факультет ЕтаБ; науковий керівник – доц. Когут І.А.; 

спеціальність – гроші, фінанси і кредит) 

6. Панасенко Марина (факультет ЕтаБ; науковий керівник – проф. 

Синяєва  Л.В.; спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)  

 

У 2016 році на Запорізький обласний конкурс для обдарованої молоді в 

галузі науки, що проводиться Запорізькою ОДА, подано 19 наукових робіт.  

Лауреатом в галузі «Технічні науки» стала магістрант факультету 

інженерії та комп’ютерних технологій Воробйова Олена та Панов Артур 

(науковий керівник – к.т.н., доцент Самойчук К.О.).  

У галузі «Економіка» студенти факультету ЕтаБ вибороли 2 та 3 

місця: Сіміохіна Тетяна – 2 місце (науковий керівник – к.е.н., доц.  

Прус Ю.О.); Панасенко Марина – 3 місце (науковий керівник – д.е.н., проф. 

Синяєва Л.В.). 

У галузі «Програмування» студент факультету ІКТ Карпенський 

Олександр виборов 4 місце (наукові керівники – к.т.н., доц. Пихтєєва І.В. та 

к.т.н., доц. Мацулевич О.Є.), а в галузі «Технічні науки» студент МТФ 

Мітков Владислав виборов 5 місце (науковий керівник – к.т.н., доц.  

Мітков В.Б.) 

У жовтні-листопаді 2016 року відбувся ІІ Всеукраїнський конкурс 

«Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2016». Студенти 

факультету АТЕ Люта Євгенія та Стиценко Владислав (науковий керівник – 

к.б.н., старший викладач Щербина В.В.) прийняла активну участь у цьому 

конкурсі зі спільною науковою роботою та стали переможцями ІІ-го туру у 

номінації «Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування 

розвитку природно-техногенних процесів». 

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ВІДДІЛ  

 
В економіко-правовому відділі у 2016 році згідно Науково-технічної 

програми «Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної 

ефективності та розвитку соціально спрямованого агропромислового 

виробництва» виконувалась розробка науково-технічної продукції: 

1. Госпдоговірні наукові роботи:  

– У розрізі підпрограми «Науково-методологічні основи обліково-

аналітичного та інформаційного забезпечення прийняття управлінських 

рішень в конкурентоспроможному аграрному виробництві» (номер 

державної реєстрації 0111U002536), п. 6.1.1  «Організаційно-методичне 

забезпечення економічного аналізу діяльності аграрних підприємств»: 
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тема 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне забезпечення 

економічного аналізу в ТОВ «Врожайний» Мелітопольського району 

Запорізької області» – керівник к.е.н., доцент Воронянська О.В.; 

2. Пошукові роботи: 

 Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в 

умовах орендних відносин; 

 Обґрунтування розміру орендної плати за сільськогосподарські 

угіддя. 

3. Науково-методичне консультування: 

 з питань реалізації заходів програми «Наука в ТДАТУ» на  

2016-2020 рр. у вигляді науково-практичних семінарів (Додаток 2). 

Загальний обсяг науково-технічної продукції за 2016 рік по темі по темі 

02Ц-2012 – 1000 грн.  

В рамках теми 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне 

забезпечення економічного аналізу» було проведено консультаційні 

роботи, здійснено аналіз статистичних та фінансових показників діяльності 

підприємств, проаналізована роль ТОВ «Врожайний» Мелітопольського 

району Запорізької області, С(Ф)Г «Агріс» Якимівського району, Запорізької 

області, ТОВ «Якимівський комбікормовий завод» Якимівського району 

Запорізької області на регіональному  ринку продукції. Виконавець - к.е.н., 

доцент Воронянська О.В. 

У розрізі пошукової тематики «Управління капіталом у 

сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин» 
проводилося дослідження стану управління орендованим капіталом у 

сільськогосподарських підприємствах СВК імені Щорса Чернігівського 

району, ТОВ  «Агрофірма «40 років Жовтня» Куйбишевського району, ТОВ 

«Агрофірма «Степове» Мелітопольського району, зокрема проблемних 

питань управління майном спільної часткової власності, викупу майнових 

часток, орендних відносин.  Виконавець – к.е.н., Косторной С.В. 

У розрізі пошукової тематики «Обґрунтування розміру орендної 

плати за сільськогосподарські угіддя» проводилося дослідження рівня 

нарахування та сплати орендної плати за сільськогосподарські угіддя в 

підприємствах Запорізької області та удосконалювалася методика визначення 

орендної плати за сільськогосподарські угіддя, яка передбачає встановлення 

максимального і договірного рівня орендної плати та здійснення аналізу 

можливостей її сплати. Виконавець – к.е.н. Прус Ю.О.  

 

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Протягом 2016 року співробітниками науково-навчально-методичного 

центру з питань охорони праці виконувалась науково-дослідна робота за 

темою 01Н-2013 «Обґрунтування інноваційних методів навчання з охорони 

праці фахівців аграрного сектору» (державний реєстраційний номер 



 

 
66 

0115U004517), а саме збір, узагальнення та аналіз існуючих методів навчання 

з безпеки праці на підприємствах АПК, організовувалось та проводилось 

виїзне навчання з загальних питань охорони праці керівників, посадових осіб 

і спеціалістів підприємств Запорізької області. Детальна інформація про 

кількість осіб, які пройшли навчання у 2016 році наведена у таблиці. 

 

Таблиця 4.7 

Інформація про кількість осіб, які пройшли навчання з питань охорони 

праці, осіб 

Район 
Керівники 

підприємств 

Інженери 
з охорони 

праці 

Головні  
спеціалісти, 

керівники 

середньої ланки 

Державні 
службовці 

Усього 

Усього: 551 69 638 35 1293 
у тому числі по  
районах 

     

Бердянський - - - - - 

Василівський 39 2 38 1 80 

Великобілозерський 16 1 33 1 51 

Веселівський 29 - 35 - 64 

Вільнянський 26 8 26 1 61 

Гуляйпільський - - - -  

Запорізький 41 - - 2 43 

К-Дніпровський - - - -  

Куйбишевський 35 3 38 4 80 

Мелітопольський 26 6 44 - 76 

Михайлівський - - - -  

Новомиколаївський 32 7 38 2 79 

Оріхівський 64 6 61 - 131 

Пологівський 35 1 34 1 71 

Приазовський 43 6 45 1 95 

Приморський 12 10 46 1 69 

Розівський 40 4 43 15 102 

Токмацький 55 4 77 2 138 

Чернігівський 38 4 41 3 86 

Якимівський 20 7 39 1 67 

 

Крім цього, протягом першого півріччя звітного року було організоване 

і проведене спеціальне навчання посадових осіб та працівників підприємств, 

роботи, пов’язані з зберіганням, транспортуванням, застосуванням і 

торгівлею агрохімікатами та пестицидами. Навчання пройшли 1293 особи. 

 



5 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВЯТИ ТА ДОРАДНИЦТВА

Протягом 2016 року Інститутом післядипломної  освіти та дорадництва
було проведено наступні заходи:

1. Для  викладачів  університету  було  організовано  стажування  на
провідних підприємствах області терміном 1 місяць – 20 осіб.

2. 80 викладачів університету пройшли тижневе стажування з виїздом
на провідні підприємства Запорізької області.

3. На  базі  кафедр  університету  для  викладачів  відокремлених
структурних підрозділів було організовано стажування для 12 осіб.

4. 180 студентів за 8 спеціальностями пройшли навчання для отримання
робітничої професії.

5. 208  студентів  університету було  зараховано  на   навчання  для
отримання робітничої професії у другому семестрі 2016-2017 н.р.

6. Проведено  випуск  слухачів  з  перепідготовки  за  Програмою «45+»
для 10 осіб.

7. Проведено заходи із надання освітніх послуг:
- районний центр зайнятості з навчання безробітних – 60 осіб;
- «Рада жінок фермерів Запорізької області» – 245 осіб.
8. Для  20  студентів  випускних  курсів  університету  організовано

навчання з бізнес-курсу «Як організувати власну справу».
9. В університеті було організовано роботу агро-інтернатури,  з метою

проходження  стажування  студентів  терміном  до  6  місяців   на  провідних
підприємствах Запорізької області, з отриманням іменної стипендії на період
проходження стажування.  Вже 5 студентів направлені  на стажування у с.г.
підприємство СПП «ЛАНА».

10. Організовано  роботу  демонстраційних  теплиць  для  проведення
навчання студентів та агровиробників.
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11. Було організовано 28 днів практичної підготовки на базі провідних
підприємств Запорізької області, у яких взяли участь близько 600 студентів. 

12. З метою стимулювання творчих здібностей студентів в університеті
було організовано 12 конкурсів серед студентів, у яких взяли участь близько
200 осіб, переможці отримали цінні подарунки.

13. Організовано  роботу  демонстраційних  теплиць  для  проведення
навчання студентів та агровиробників.

14. У  2016  році  було  організовано  63  семінари  для  малих
агровиробників Запорізької області за участю викладачів  університету.

15. Для 5 викладачів університету організовано триденне стажування у
Міжнародному навчальному центрі МАШАВ (Ізраїль)
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6 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном

Одна  з  найпомітніших  сфер  міжнародної  діяльності  університету  –
ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном. Студенти університету
мають  можливість  пройти  практику  за  понад  як  22-ма  програмами  у  14
країнах світу. Тривалість практик становить від 3 до 18 місяців. Основними
вимогами для участі  в  програмі  є:  наявність  сільськогосподарської  освіти,
базові знання іноземної мови, бажання та можливість проходити стажування
за кордоном.

Університет  має  договори щодо організації  практик  за  кордоном з  8
партнерами в Україні та за її межами:

1) ФОП Ніканов Максим Олександрович (м. Київ);
2) ТОВ  «Інтер  Агро  Імідж»  (м.  Київ),  директор  Гурковський  Олег

Юрійович;
3) Всеукраїнський центр освітніх практик АПОС (м. Київ);  директор

Фурман Дмитро Степанович;
4) Федерація  «Обміни Франція  –  Україна  (Франція),  співпрезидент з

питань співробітництва Жак Форжерон;
5) Німецька  Селянська  Спілка  (Німеччина),  керівник  відділу

міжнародних обмінів Ант'є Баух;
6) Асоціація  зі  співробітництва  в  галузі  екології,  сільського

господарства  та  розвитку  села  в  Східній  Європі  «Аполло»
(Німеччина); виконавчий директор програми Кристина Берчи.

7) Компанія INTERNOBMEN LTD (м. Варна, Болгарія), директор Ілин
Димитров;

8) ТОВ «Селф Інвест» (м. Харків), директор Антон Кириченко.
Відділ  міжнародних  зв’язків  працює  над  розширенням  можливостей

для проходження практики. Так, в цьому році, враховуючи тенденції зміни
попиту, була запропонована програма практики в у Болгарії для студентів, які
навчаються на економічних спеціальностях. 

В цілому в 2016 році слід відзначити підвищення загальної кількості
студентів,  які  пройшли практику за кордоном з 41 в минулому році до 50
студентів у звітному. 

Слід відзначити плідну співпрацю  університету з Федерацією обмінів
Франція-Україна. Цього року ми втримали лідерські позиції щодо кількості
студентів,  які  проходять  літню  практику  на  фермерських  господарствах  у
Франції,  що  робить  наш  університет  безумовним  лідером  в  Україні  у
співпраці  з  Федерацією.  Такому  результату  ми  завдячуємо  інтенсивним
курсам  французької  мови  під  керівництвом  Виноградової  Маргарити
Сергіївни.

Проблемним  залишається  рівень  мовної  підготовки  студентів,  що
значно стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів
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аграрних підприємств за кордоном які відповідають напрямку підготовки та
досвіду  наших студентів.  Так,  широкою популярністю в  північній  Європі,
Америці  та  Австралії  користується  практика  на  тваринницьких  фермах.
Нажаль,  у  більшості  випадків  студенти  нашого  університету  не  мають
відповідної кваліфікації.

Програма подвійного диплому магістра

Університет пропонує нашим студентам можливість підвищити власну
конкурентоспроможність  на  ринку  праці  за  рахунок  участі  програми
подвійного диплому з нашими партнерами. Ця можливість, яка базується на
принципах академічної мобільності,  дає можливість її  учасникам отримати
два дипломи – Таврійського університету та нашого партнеру за кордоном. 

Університет  має  угоду  співробітництва  з  Політехнічним  Інститутом
ЛяСаль  Бове,  в  рамках  якої  впроваджується  проект  подвійного  диплому
магістра  ТДАТУ  –  Політехнічний  Інститут  ЛяСаль  Бове  (Франція)
«Управління постачанням аграрних галузей». 
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Кропітка робота з підготовки нових кандидатів на участь у програмі
подвійного  диплому  продовжується.  Студенти  проходять  інтенсивну
франкомовну  підготовку  та  необхідні  літні  практики  в  фермерських
господарствах у Франції.

У  звітному  році  був  оголошений  конкурс  німецької  програми
«Аусбильдунг» щодо вступу до магістратури за спеціальностю «Енергетика
сільськогосподарського виробництва». Була підготовлена заявка студента (на
той час четвертого курсу) енергетичного факультету, який успішно пройшов
конкурсний відбір та отримав стипендію на навчання.

Університет  розширює  співпрацю  з  польськими  ВНЗ.  У  липні  2015
року  було  підписано  договір  про  співпрацю  за  програмою  подвійного
диплому з Університетом управління охороною праці в Катовіцах (Польща).
Наразі  одна  студентка  факультету  економіки  і  бізнесу  навчається  за
програмою.  Маємо  можливість  розширити  цю  програму  для  відповідних
спеціальностей  в  нашому  університеті  з  метою  отримання  польського
диплому  за  програмами  «Управління  охороною  праці  і  безпекою  в
виробництві»,  «Екологічний  менеджмент  та  управління  відходами»,
«Інформаційні системи на підприємствах» в наступному році.

Слід  також відмітити  наших  випускників,  як  в  цьому  році  успішно
продовжили своє навчання в університетах за кордоном.

Так випускник механіко-технологічного факультету Гончаренко Євген
наразі успішно проходить навчання в Інституті агарних наук, продовольства
та  оточуючого  середовища  м.  Діжон  (Франція)  в  магістратурі  «Техніко-
економічне управління сільськогосподарською технікою».
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Випускниця факультету економіки і бізнесу Трачук Олена в цьому році
вступила до Університету Париж-Сюд на магістерську програму з фінансів та
кредиту.

Навчання іноземних громадян

Важливим  напрямком  роботи  міжнародного  відділу  є  залучення
іноземних  громадян  до  навчання  в  університеті.  У  2015  році  проведена
організаційна  робота  з  набору  іноземних  громадян  на  навчання  в  ТДАТУ
відповідно  до  наказу  МОН  від  01.11.2013  року  №1541  «Деякі  питання
організації  набору  та  навчання  (стажування)  іноземців  та  осіб  без
громадянства»,  який  регламентує  новий  порядок  організації  набору  та
навчання іноземців і порядок видачі їм запрошень на навчання. 

Розбудовується  партнерська  мережа,  яка  дозволить  нам  проводити
профорієнтаційну  роботу  в  таких  країнах  як  Сенегал,  Гвінея,  Кот-д'Івуар,
тощо. 

На  кінець  2015  року  на  підготовче  відділення  було  зараховано  3
іноземних громадян. Станом на сьогодні 6 іноземних громадян навчаються на
загальному потоці та на заочній формі.

Публікації в іноземних наукових журналах

В  світі  зростаючої  уваги  до  публікацій  в  наукових  журналах,  які
індексуються наукометричними базами даних, в університеті активізувалась
робота з публікації результатів наукових досліджень у відповідних журналах.

Наразі  індекс Гірша  університету  h-index =  2  в  основному  завдяки
плідній  праці  професора  кафедри  екології  та  охорони  навколишнього
середовища  Волоха  Анатолія  Михайловича.  Він  має  6  публікацій
індексованих  в  базі  даних  Scopus,  а  чотири  з  них  мають  і  необхідні
цитування:

1) Zvychaynaya,  E.Yu.,  Volokh,  A.M.,  Kholodova,  M.V.,  Danilkin,  A.A.
“Mitochondrial dna polymorphism of the European roe deer,  capreolus capreolus
(artiodactyla,  cervidae),  from the south-west of Ukraine”  Vestnik Zoologii 47:5,
27–32. DOI: 10.2478/vzoo-2013-004 (Цитовано 1 раз)

2) Nikitin, S. V., Volokh, A. M. et al. “Diversity of Wild and Domestic Pig
Populations Estimated by a Set of Serum Allotypes.” Russian Journal of Genetics
42.3 (2006): 317–326. doi: 10.1134/S1022795406030136 (Цитовано 1 раз)

3) Volokh,  A.  M.  “Some ecological  characteristics  of  southern  marginal
wild  boar  population  in  Ukraine.”  Zoologichesky  Zhurnal  81.12 (2002):  1506-
1512. (Цитовано 7 разів)

4) Woloch,  A.  “Growth  dynamics  of  the  canines  of  wild  boars  in  the
southern Ukraine”. Zeitschrift fuer Jagdwissenschaft. 483 (September, 2002): 186-
193 (Цитовано 2 рази)
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Задля покращення мовної підготовки науково-педагогічних працівників
університету на кафедрі  іноземних мов четвертий рік поспіль проводяться
курси вивчення англійської та німецької мови. 

Основні  проблеми  в  питанні  публікації  в  іноземних  журналах  дві  –
низька якість матеріалу для публікації та занадто слабкий рівень володіння
іноземною, в першу чергу англійською, мовою. 

Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми

У  звітному році  діяли  угоди  з  35-ма  партнерами  університету  за
кордоном. Вчені ТДАТУ співпрацюють із закордонними колегами з питань
удосконалення  якості  освіти,  беруть  участь  в  науково-освітніх  проектах.
Проведення  спільних  наукових  досліджень  дає  можливість  обміну
науковцями,  результатами  досліджень,  проведення  спільних  науково-
практичних семінарів та конференцій.

У звітному році успішно продовжує роботу Український проект бізнес-
розвитку  плодоовочівництва,  в  якому  беруть  участь  викладачі  та  студенти
університету. Роботу  за  цим  проектом координує  Інститут  післядипломної
освіти і дорадництва.

Відділом міжнародних зв’язків постійно проводиться робота з пошуку
та оприлюднення інформації щодо поточних конкурсів на отримання грантів
як для проходження стажування за кордоном, так і для проведення спільних
наукових  досліджень.  В  цією  метою  використовується  сайт  відділу
(http://www.tsatu.edu.ua/vmz) на якому в розділі новин розміщуються поточні
оголошення  за  конкурсами,  та  у  відповідних  розділах  інформації  для
викладачів – зведена інформація за конкурсами, що проводяться регулярно.
За певними програмами, конференціями та проектами проводиться адресна
робота з потенційно зацікавленими викладачами університету.
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7 ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна діяльність колективу університету має в сьогоднішніх
реаліях надзвичайно велике значення. Її результатом є формування контингенту
студентів,  а  також,  що  дуже  важливо,  створюється  імідж  нашого  вищого
навчального  закладу  на  територіях  Запорізької,  Херсонської,  Донецької  та
інших  областей.  Під  час  профорієнтаційної  роботи  проводиться  активна
реклама  всіх  спеціальностей,  переваг  нашого  університету  перед  іншими
навчальними закладами, можливостей, які можуть використовувати студенти,
навчаючись  на  денній  і  заочній  формах  навчання,  та  випускників  щодо
подальшого навчання і працевлаштування. Акцентується увага учнів та батьків
на високий рівень кваліфікації  професорсько-викладацького складу, сучасних
технологіях навчання, зростаючому зв’язку колективу університету і фахівців
кращих підприємств і організацій нашого регіону, індивідуальному підході до
кожного студента.

Останніми  роками  укріплювались  зв’язки  кафедр  і  факультетів  з
навчальними закладами, районними і місцевими закладами освіти, відділами
агропромислового  розвитку  і  сільськими  радами  закріплених  територій.
Створені  на  факультетах  групи  з  профорієнтації  формують  списки
контингенту абітурієнтів, які бажають вступати на всі спеціальності нашого
університету для подальшої персональної роботи впродовж всього строку до
подавання  документів  в  приймальну  комісію.  У  другому  семестрі
навчального року кафедри і групи з профорієнтації щомісячно звітують про
кількість  бажаючих  вступати  до  ТДАТУ  та  перелік  профорієнтаційних
заходів,  проведених  на  закріплених  територіях  та  в  університеті  для
майбутніх абітурієнтів.
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У  2015-2016  навчальному  році  були  проведені  наступні
профорієнтаційні заходи:

− в  закріплених  за  кафедрами  навчальних  закладах  через  засоби
масової інформації та при особистому спілкуванні організована та проведена
робота  з  інформування  молоді  щодо  актуальності  та  переваг  професій,  за
якими надаються освітні послуги в університеті; 

− в  районних  відділах  освіти  викладачами  кафедр  одержані  мережі
шкіл  та  контингент  учнів  для  проведення  системної  профорієнтаційної
роботи;

− за погодженням з районними, міськими відділами освіти,  за участі
директорів  шкіл  проведені  зустрічі  з  випускниками  та  їх  батьками  у
навчальних закладах закріплених районів;

− профорієнтаційна  робота  проводилась  із  залученням  випускників
університету, працівників  фермерських  господарств  та  інших  підприємств
агропромислового комплексу;

− проведене  анкетне  опитування  дозволило  створити  бази  даних  з
метою  виявлення  молоді,  яка  потенційно  схильна  здобути  професії  зі
спеціальностей, що акредитовані в університеті та виявили бажання вступати
до ТДАТУ;

− підтримується  зв’язок  з  центрами  зайнятості  районів  в  частині
надання інформації про університет та участі в акціях ярмарок професій;

− викладачі кафедр та представники груп факультетів з профорієнтації
приймали участь у батьківських зборах, виховних заходах шкіл; орієнтували
учнів  шкіл  до  участі  у  заходах,  що  проводяться  в  університеті  (науково-
технічні конференції, предметні олімпіади, брейн-рингах, тижнів факультетів
тощо);

− проведено «Дні відкритих дверей» з метою ознайомлення майбутніх
студентів з університетом, факультетами і спеціальностями та більш успішної
адаптації до студентського середовища;

− організована робота консультаційного пункту для учнівської молоді
та їх батьків з метою інформування щодо отримання вищої освіти за всіма
напрямами АПК під час вступної кампанії;

− підготовлений фільм про життєдіяльність університету та включення
його  до  виступів  в  школах  перед  учнями  і  батьками  та  відеоролики  про
факультети і спеціальності до трансляцій телерадіокомпаній;

− підготовлені і видані рекламні матеріали:
– оголошення про набір на підготовчі курси (денна форма навчання); 
– буклет про університет за всіма спеціальностями та за іншими видами

діяльності: з зарубіжної та виробничої практик, програм подвійного диплому,
опанування  робітничих  професій,  громадського  життя  університету
(спортивні  секції,  видатні  спортсмени,  гуртки  художньої  самодіяльності
ЦКіД, спортивно-оздоровча база, комп’ютерні курси тощо).

Одним з головних заходів  є  доведення до відому учнів та їх батьків
інформації про набір у наш навчальний заклад, вартість навчання за кошти
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фізичних  та  юридичних  осіб,  ліцензований  обсяг  прийому,  пільгах,
інформації про відокремлені структурні підрозділи ТДАТУ.

Послідовно працювали в цьому напрямі співробітники кафедр:
− «Суспільно-гуманітарні науки» – зав. кафедрою Максимець О.М.;
− «Маркетинг» – зав. кафедрою Легеза Д.Г.;
− «Технологія конструкційних матеріалів» – зав. кафедрою Кюрчев С.В.;
−«Технічний сервіс в АПК » – зав. кафедрою Дідур В.А.;
−«Мобільні енергетичні засоби» – зав. кафедрою Панченко А.І.;
−«Технічні  системи  технологій  тваринництва»  –  в.о.  зав.  кафедрою
Болтянський Б.В.;
−«Фінанси, банківська справа та страхування» – зав. кафедрою Яцух О.О.;
−«Технічна механіка» – зав. кафедрою Вершков О.О.;
−«Машиновикористання в землеробстві» – зав. кафедрою Надикто В.Т.

Довузівська підготовка

Ефективною  ланкою  в  системі  отримання  вищої  освіти  є
організація  роботи  підготовчих  курсів,  які  забезпечують  освітнє
удосконалення  громадян,  поглиблення,  розширення,  систематизацію  й
оновлення  знань,  умінь  та  навичок,  необхідних  для  проходження
зовнішнього  незалежного  оцінювання  і  подальшого  вступу  до  вищого
навчального  закладу,  та  являються  важливим кроком адаптації  молоді  до
навчання у вищому навчальному закладі, що спрощує засвоєння нових знань,
здобуття навичок і умінь, у особистому і професійному зростанні.

Таблиця 7.1
Інформація щодо навчання та зарахування 

слухачів підготовчих курсів до ТДАТУ

№
 з/п

Навчальні роки Навчалося
Допущені до 

випускних
випробувань

Зараховано
на навчання 

до ТДАТУ

1 2013-2014 122 85 45

2 2014-2015 96 90 30

3 2015-2016 80 78 23

На  підготовчих  курсах  відділу  профорієнтації  та  довузівської
підготовки  у  2015–2016  навчальному  році  навчалось  80  слухачів.
Протягом року за сімейними обставинами і по причині невиконання умов
Договору  було  відраховано  2  особи.  До  випускного  випробування
допущено 78 слухачів.  69 осіб успішно здали випускні екзамени з  базових
дисциплін (української мови та літератури і математики). 

Вони були рекомендовані  до зарахування  в  університет  за  умови
успішного  проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання  згідно  з
Правилами прийому. 

75



8 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Вступна  кампанія  2016  року  проводилась  відповідно  до  Правил
прийому  до  університету.  Зарахування  вступників  освітнього  ступеня
бакалавра денної форми навчання відбувалося у літній період, а заочної у два
етапи – влітку та восени.

Загальна  кількість  поданих  заяв  на  чотирнадцять  спеціальностей
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання за широким конкурсом
на основі повної загальної середньої освіти становить 1987, з них на 369 заяв
із першим пріоритетом. 

Максимальну  кількість  заяв  подано  на  спеціальність  «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології» - 217 заяв, з них 51 із першим пріоритетом
На другому місці за кількістю поданих заяв спеціальність «Агрономія» - 213,
з  них  62  заяви  із  першим  пріоритетом,  а  на  третьому  –  спеціальність
«Екологія» - 180 заяв, з них 32 із першим пріоритетом.

Мінімальну кількість заяв подано на спеціальність «Цивільна безпека»
- 69, з них 13 заяв із першим пріоритетом.

Максимальний  конкурсний  бал  вступника,  зарахованого  на  загальних
умовах до університету за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти, у 2016 році склав 179,25 (спеціальність «Комп’ютерні науки
та інформаційні технології»), при цьому:

 – середній бал за атестатом …..– 181;
 – історія України ………...…… – 181;
 – математика………………….. – 177;
 – українська мова…………….. – 181.
Мінімальний конкурсний бал  вступника –  103,35  бали  (спеціальність

“Фінанси, банківська справа та страхування”):
 – середній бал за атестатом …...– 152;
 – історія України…………....... – 100;
 – географія…………….……… – 103;
 – українська мова……………... – 108
На місця денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавра

зараховано 714 та 384 осіб відповідно. З них на місця державного бюджету
зараховано 454 особи – за денною та 39 осіб – за заочною формою навчання.
На навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб зараховано 260
осіб – за денною та 345 осіб – за заочною формою навчання.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти  зараховано  384  особи.  З  них  329  особи  на  денну  (129  –  за  кошти
державного бюджету, при цьому на 243 місця державного замовлення було
рекомендовано  141 вступника,  а  200 – на  контрактні  місця)  та  55 осіб  на
заочну  форму  навчання  (10  –  за  кошти  державного  бюджету,  45  –  на
контрактні місця).

Щодо випускників коледжів, то серед загальної кількості зарахованих,
вступників  освітнього  ступеня  бакалавра  на  основі  ОКР  молодшого
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спеціаліста  зараховано  714 осіб.  З  них на денну форму навчання 385 осіб
(у  тому  числі  325  осіб  –  за  кошти  державного  бюджету,  60  осіб  –  на
контрактні місця, з них 30 – вступники за неспорідненою спеціальністю), а на
заочну 329 осіб (з них 29 – за кошти державного бюджету, 300 – на контрактні
місця, у тому числі 84 вступника за неспорідненою спеціальністю).

Для  здобуття  «другої  вищої  освіти»  на  освітній  ступінь  бакалавра
заочної форми навчання зараховано 9 осіб.

У 2016 році для здобуття ступеня бакалавра до університету зараховано
сім  іноземних  громадян:  3  –  громадяни  Гвінеї,  1  –  громадянин  Ізраїлю,
2 – громадяни Азербайджану, 1 – громадянин Туркменістану.

Сільська  молодь  із  загальної  кількості  зарахованих  на  денну  форму
навчання  освітнього  ступеня  бакалавра  становить  54,7%  (391  особа).
Кількість осіб  пільгових категорій,  зарахованих на денну та  заочну форму
навчання наступна:

–діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  а  також
особи з їх числа, віком до 23 років – 25 осіб;

–особи,  яким  відповідно  до   Закону  України  «Про  підвищення
престижності шахтарської праці» надано таке право – 1 особа; 

–інвалідів І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років – 4 особи;
–учасники бойових дій – 18 осіб;
–діти учасників бойових дій (АТО) – 1 особа.
Загальна кількість осіб пільгових категорій – 53 особи, з них зараховані

за квотами відповідно до чинного законодавства – 11 осіб. 
На освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  зараховано 282 особи

на денну (180 – за кошти державного бюджету та 102 – на контрактні місця)
та 190 особи на заочну форму навчання (68 – за кошти державного бюджету
та 122 – на контрактні місця).

За результатами прийому на освітній ступінь магістра зараховано 280
осіб на денну (193 – за кошти державного бюджету та 87 – на контрактні
місця)  та  147  осіб  на  заочну  форму  навчання  (76  –  за  кошти державного
бюджету та 71 – на контрактні місця).

77



9 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

Одним  із  важливих  напрямів  у  роботі  нашого  університету  є
працевлаштування  випускників,  що  містить  ряд  заходів,  які  проводяться
протягом навчального року відділом зв'язку з виробництвом.

Всі етапи з підготовки направлень на роботу випускників здійснюються
згідно плану роботи відділу.

На  зустрічах  з  випускниками  висвітлюються  питання  майбутнього
працевлаштування,  згідно  з  Порядком  працевлаштування  випускників,
затвердженому в нашому університеті.

Працівники відділу щорічно складають базу даних вакантних робочих
місць  у  регіоні,  залучаючи  до  співпраці  райдержадміністрації,  центри
зайнятості населення і окремі підприємства.

Доступ  до  бази  даних  забезпечується  для  випускників  як  поточного
року, так і для випускників минулих років.

За 6 місяців до випуску проводиться попередній розподіл випускників
комісією у складі декана факультету, проректора з НПР, начальника відділу
ЗВ, кураторів груп.

До  моменту  остаточного  розподілу  на  роботу  відділом  проводиться
перевірка наявності робочого місця для кожного випускника, згідно наявних
документів щодо майбутнього працевлаштування.

При врученні диплома випускникові видається направлення на роботу.
Маючи  повні  реквізити  кожного  випускника,  спілкування  з  ним  не

припиняється і після закінчення університету. Відділ ЗВ володіє інформацією
про прибуття випускника до місця роботи, відмови у працевлаштуванні та
сприяє пошуку нового місця роботи і оформленню нового направлення.

Головним моментом діяльності  відділу є фактичний початок трудової
діяльності кожного нашого випускника за фахом.

У  таблиці  9.1  наведені  дані  щодо  проведення  розподілу  на  роботу
випускників ТДАТУ та моніторинг прибуття на перше робоче місце.
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Таблиця 9.1
Інформація

щодо проведення розподілу на роботу випускників ТДАТУ та моніторинг прибуття на перше робоче місце

Назва
факультету

Назва спеціальності

Навчались за
держзамовленням

Направлялись на
роботу у підприємства

Самостійне
працевлаштування

Моніторинг прибуття на перше
робоче місце

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

20
15

 р
.

20
16

 р
.

Механіко-
технологічний 
факультет

Механізація сільського 
господарства 161 162 158 167 161 155 156 153 159 158 6 6 5 8 3 134

86,45%
145

92,95%
107

69,93%
125

78,52%
61

38,61%

Енергетичний 
факультет

Енергетика 
сільськогосподарського 
виробництва

75 64 77 75 64 71 60 74 72 64 4 4 3 3 - 68
95,77%

51
85%

59
79,73%

58
80,56%

52
81,25%

Економіки та 
бізнесу

Економіка підприємства 21 21 4 - 8 18 17 3 - 8 3 4 1 - - 18
100%

16
94,12%

3
100% - 4

50%

Облік і аудит 28 28 25 19 15 27 21 20 17 12 1 7 5 2 3 25
92,59%

19
90,48%

16
80%

15
88,24%

7
58,33

Фінанси 11 11 8 3 4 7 9 8 3 4 4 2 - - - 7
100%

7
77,78%

7
87,5%

2
66,67%

2
50%

Маркетинг 4 5 5 1 9 4 5 5 - 8 - - - 1 1 4
100%

5
100%

4
80% - 3

37,5%

Інженерії та 
комп’ютерних 
технологій

Обладнання переробних і 
харчових виробництв 48 52 52 41 42 44 44 49 39 40 4 8 3 2 2 39

88,64%
39

88,64%
33

67,35%
28

71,8%
19

47,5%

Інформаційні технології 
проектування 15 15 15 15 15 15 14 13 14 14 - 1 2 1 1 15

100%
14

100%
10

76,92%
13

92,86%
7

50%

Агротехнологій 
та екології

Екологія та охорона 
навколишнього середовища 22 23 25 23 15 15 17 20 17 14 7 6 5 6 1 15

100%
15

88,24%
12

60%
14

82,35%
4

28,57%

Агрономія 27 25 24 23 25 24 23 21 21 23 3 2 3 2 2 23
95,83%

21
91,3%

21
100%

18
85,7%

14
60,86%

Всього 412 406 393 367 358 380 366 366 342 345 32 40 27 25 13 348
91,58%

332
90,71%

272
74,32%

273
79,8%

173
50,14%



10 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ 

Протягом  звітного  періоду  трудові  і  соціально-економічні  відносини
між адміністрацією та трудовим колективом університету регламентувались і
врегульовувались відповідно до умов діючого законодавства та Колективного
договору,  укладеного  на  2016  рік.  Серед  пріоритетних  напрямів
забезпечення соціально-економічних гарантій було:

1.  Виконання  головної  соціальної  гарантії  –  виплата  (два  рази  на
місяць) заробітної плати співробітникам університету та стипендії студентам
(один раз на місяць). 

2. Преміювання та надання матеріальної допомоги. 
3. Проведення заходів щодо оздоровлення співробітників та студентів

університету.
4.  Створення  безпечних і  здорових умов праці,  з  метою запобігання

виробничому травматизму та професійним захворюванням.
5. Проведення заходів щодо зниження захворюваності серед студентів

та співробітників університету. 
6. Вирішення питань забезпечення студентів гуртожитками. 
7.  Організація  повноцінного,  збалансованого харчування студентів  та

співробітників університету.
Формування  посадових  окладів  співробітників  університету

відбувається відповідно до  Єдиної тарифної сітки розрядів і  коефіцієнтів з
оплати  праці  працівників  бюджетної  сфери з  урахуванням  їхніх
кваліфікаційних  вимог.  У  2016  році  середня  заробітна  плата  штатних
працівників облікового складу у порівнянні  з  2015 роком зросла  на 8 % і
становила  3350 грн  (у минулому році 3106  грн.). 

У  цілому   на  матеріальну  допомогу  співробітникам  та  студентам  з
01.01.16 по 31.11.16 рр. було виділено з усіх джерел відповідно 2 014 017 грн.

Пріоритетом  соціального  захисту  співробітників  університету  є
забезпечення  оздоровлення,  як  їх  самих,  так  і  їхніх  дітей  (табл.  10.1).
Відповідно до умов колективного договору вартість пільгової путівки до СОК
«Салют», розташованого в с.м.т. Кирилівці Якимівського району Запорізької
області,  для  членів  трудового  колективу  університету    у  2016  році  було
встановлено на рівні 30 відсотків від її  повної вартості.  Вартість пільгової
путівки для дітей співробітників, які відпочивають з матір’ю, встановлено на
рівні 25 %. 

У  2016  році  всі  співробітники  університету,  які  виявили  бажання
оздоровитися на базі СОК «Салют» за пільговими цінами мали таку змогу, а
це 139 співробітників. 
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Таблиця 10.1
Оздоровлення співробітників та студентів ТДАТУ

протягом 2015-2016 рр.
№
з/п

Показники Роки Відхилення
2015 2016 (+,-) (%)

1 Кошти  на  оздоровлення
дітей співробітників, грн

87 400 101 875 +14 475 +17

2 Кількість  дітей,  що
відпочили в ДОТ «Чайка»,
ос.

44 43 -1 -2

3 На  базі  СОК  «Салют»
оздоровилось  за
пільговими цінами:   

287 319 +32 +11

співробітників 116 139 +23 +20
студентів 171 180 +9 +5

Починаючи  з  01.01.2015  р.  фінансування  санаторно-курортного
лікування, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення
дітей  працюючих,  за  рахунок  коштів  Фонду  соціального  страхування
України,   законодавством  не  передбачено.  Однак,  відповідно  до  Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» передбачене оздоровлення
дітей  працюючих  осіб  за  рахунок  коштів  (відповідно  до  колективних
договорів і угод), професійних спілок і фондів, інших джерел. Тому в  п 5.2.
Колективного договору на 2016 рік встановлено виділення коштів за рахунок
бюджету профспілкового комітету на відшкодування 50 % вартості  путівок
до дитячих оздоровчих закладів для дітей співробітників ТДАТУ.

Так, у 2016 році на  оздоровлення дітей співробітників було виділено
101 875 грн.,  або на 17 % більше  порівняно з 2015 роком. Ці кошти дали
можливість відпочити 43 дітям співробітників в дитячому оздоровчому таборі
«Чайка».
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З  метою  оздоровлення  студентів  навчального  закладу,  на  базі  СОК
«Салют»,  функціонує  студентський  спортивно-оздоровчий   табір
«Здоров’як». Табір створюється  як стаціонарний заклад, що працює сезонно
(остання декада серпня).  У 2016 році у таборі оздоровились 60 студентів.

Найголовнішою  складовою  соціальної  роботи,  яка  ведеться  у
студентському середовищі є контроль за дотриманням положень соціального
захисту, які  прописані  законодавчо  та  в  розділі  7  колективного  договору,
укладеного  на  2016  рік.  Загалом,  система  соціального  захисту  студентів
університету  ТДАТУ  являє  собою  комплекс  організаційно-правових  і
економічних заходів, направлених на:

- забезпечення  матеріального  добробуту,  шляхом  своєчасного
отримання  стипендій,  матеріальних,  заохочувальних  та  компенсаційних
виплат; 

- забезпечення належних умов проживання в гуртожитках;
- створення безпечних умов навчання;
- збереження  здоров'я, шляхом забезпечення умов для оздоровлення,

занять спортом та ін.
Станом на 01.12.16 р., у нашому університеті навчаються 24 студенти-

інваліди; 78 студентів, які мають статус сироти.
Правові,  організаційні,  соціальні  засади  та  гарантії  державної

підтримки молоді із числа дітей-сиріт визначаються Законом України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування».

В університеті виконуються всі положення зазначеного законодавства,
зокрема студенти-сироти:

-  забезпечуються  безоплатно    продуктами    харчування,   одягом,
взуттям  і  м'яким інвентарем;   

-   до   завершення   навчання  виплачується   щорічна  допомога  для
придбання навчальної  літератури "в розмірі  трьох мінімальних  звичайних
академічних стипендій.

- щорічно надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального
фонду,  а  також   коштів,   передбачених   на   утримання  закладу,  у  
розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- при  їх працевлаштуванні видається одяг, взуття,  м'який інвентар і  
обладнання   на   суму,  не   менш   як  40  неоподатковуваних  мінімумів  
доходів   громадян,   а   також  одноразова  грошова  допомога  в  розмірі  
шести  прожиткових  мінімумів;

- забезпечується безкоштовне проживання у гуртожитках.
Постійно  здійснюється  контроль  за  дотриманням  законодавчих  та

інших  нормативних  актів  з  охорони  праці,  створенням  безпечних  і
нешкідливих  умов  праці  та  навчання,  належного  виробничого  побуту  для
співробітників  університету  та  студентів.  Підрозділи  університету
забезпечувалися спецодягом, медичними аптечками. Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
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середовища,  підвищення  існуючого  рівня  охорони  праці,  запобігання
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань   аваріям  та
пожежам мали повне фінансове забезпечення. Так, за звітний період виконано
робіт з поточного ремонту на суму 127 818  грн. І, як результат, протягом 2016
року  не  було  зафіксовано  жодного  нещасного  випадку  на  виробництві  та
професійного захворювання.

Профілактика різних захворювань проводиться шляхом інформування
співробітників та  студентів  через  радіо,  пресу.  З  метою отримання першої
медичної допомоги студентами та співробітниками на території університету
організовано роботу медпункту.

Університет має 3 гуртожитки, в яких проживають студенти, аспіранти,
докторанти,  науково-педагогічні  та  інші працівники університету, для яких
створені  відповідні  умови  проживання  та  відпочинку. За  станом  умов
проживання  в  гуртожитках  слідкує  спеціально  утворена  житлово-побутова
комісія, яка діє при профкомі університету,  та яка двічі на рік проводить їх
інспектування. Станом  на  1.12.2016  року  загальна  чисельність  студентів
проживаючих у гуртожитку № 1 – 375 осіб,  з них 14 студентів  пільгових
категорій;  у  гуртожитку  №  3  –  281  особа,  з  них  14  студентів  пільгових
категорій;  у  гуртожитку  №  4  –  332  особи,  з  них  11  студентів  пільгових
категорій.

Всі зауваження, пропозиції та побажання студентів, виявлені комісією,
розглядаються  щодо  їх  задоволення  та  доводяться  до  відома  адміністрації
університету. 

Крім  того,  соціальна  діяльність  серед  студентів  університету
реалізується за такими напрямами:

- профілактика  негативних  явищ  у  студентському  середовищі  та
пропаганда  здорового  способу життя  (проведення  заходів,  таких  як  «День
здоров’я», «День боротьби зі СНІДом», «День донора»);

- культурно-дозвільний  напрямок  як  засіб  соціально-психологічного
впливу на студентську молодь (проведення тренінгів, семінарів, квестів);

- патріотичне  виховання  шляхом залучення  до  проведення   різних
акцій та заходів;

- реалізація  природоохоронного  напрямку  діяльності  (виховання
екологічної  свідомості  молоді  шляхом,  залучення  її  до  проведення
екологічних акцій ) та ін.

  Слід зазначити, що питання громадського харчування знаходиться на
постійному  контролі  адміністрації  та  профкому.  У  складі  профспілкового
комітету  ТДАТУ  постійно  діючою  є  комісія  по  контролю  за  громадським
харчуванням,  предметом діяльності  якої  є  контроль  за  якістю та  вартістю
харчування  у  буфетах  та  їдальні  університету. Загалом,  протягом  звітного
періоду  комплексний  обід  у  їдальні  університету  коштував  15  грн.,
починаючи  з  01.10.16  року  –  18  грн.  Постійно  здійснюється  контроль  за
оновленням  та  розширенням  асортименту  страв  відповідно  до  попиту  та
уподобань споживачів.
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У  цілому  вся  робота  із  соціального  захисту  в  університеті
здійснювалася  у тісному контакті  адміністрації  з профкомом співробітників,
студентським профбюро, студентським самоврядуванням, центром культури
та дозвілля, науковою бібліотекою, кафедрами й підрозділами.  Соціальний
захист співробітників та студентів ТДАТУ проводився відповідно до чинного
законодавства  та  колективного  договору.  Умови  роботи  й  відпочинку
працівників, їх оздоровлення та лікування знаходяться на належному рівні.
Протягом  звітного  періоду  забезпечено  виконання  всіх  соціальних  пільг,
гарантій та компенсацій. 
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11 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2016 році видатки загального фонду профінансовані з Державного
бюджету  на  100%,  затверджено  кошторисом  на  рік  58121,1  тис.  грн.,  на
виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями  35069,3  тис.  грн.,  що  складає
60,3%,  виплату  на  харчування  і  одяг  дітям-сиротам  1596,6  тис.  грн.,  що
складає 2,8%, оплату комунальних послуг 4864 тис. грн., що складає 8,4%,
стипендії  16300  тис.  грн.  або  28,0%,  інші  поточні  трансфери  населенню
(виплату  грошової  допомоги  на  придбання  навчальної  літератури  дітям-
сиротам) – 298,1 тис. грн. або 0,5%. 

По  спеціальному  фонду  план  надходжень  виконано  на  100,2%  при
плані 22989,2 тис. грн., фактично надійшло 25896,3 тис. грн., у т.ч. від оплати
за навчання – 10660,7 тис. грн., підготовчого відділення та підготовчих курсів
70,5 тис. грн. та інших курсів – 233,4 тис. грн., науково-дослідним розробкам
–  661,6  тис.  грн.,  реалізації  продукції  науково-дослідного  господарства  –
9572,2  тис.  грн.,  плати  за  проживання  в  гуртожитках  –  
3409,9 тис. грн., спортивно-оздоровчого комплексу 769,5 тис. грн., від оренди
майна – 202,8 тис. грн., інші –  235,7 тис. грн. (Додаток 3)

Касові  видатки  за  2016  рік  по  спеціальному  фонду  склали  
25963 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 13420,8 тис. грн.
або  51,8%,  придбання  паливно-мастильних матеріалів,  насіння,  міндобрив,
матеріалів, обладнання комп’ютерної техніки та інвентар 4094,0 тис. грн. або
15,8%, оплату за послуги (крім комунальних) 1552,2 тис. грн. або 6,0%, інші
видатки  (податки)  943,3  тис.  грн.,  3,6%  видатки  на  відрядження  
160  тис.  грн.,  0,6% на  оплату  комунальних  послуг  –  2889,2  тис.  грн.  або
11,1%,  із  них на теплопостачання  759,3 тис.  грн.,  оплату водопостачання  
592,2 тис. грн., оплату електроенергії – 1031,7 тис. грн., оплату природного
газу 505,9 тис. грн., придбання основних засобів 1304,8 тис. грн., капітальний
ремонт  53,0  тис.  грн.,  капітальне  будівництво  1410,0  тис.  грн.,  стипендія  
4,9 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних програм 27,0 тис.грн.

У  2016  році  тарифи  на  електроенергію  збільшено  для  навчальних
корпусів з 1,82496 грн. до 2,36388 грн., гуртожитки з 0,456 грн. до 0,7140 грн.
(01.01.16 – 0,456 грн., 01.04.16 – 0,57 грн., 01.09.16 – 0,7140 грн.).

На  теплопостачання  учбові  корпуси  з  1403,27  грн/Гкал  –  
1155,28 грн./Гкал з 01.10.16, газ з 01.01.16 – 8629,80 грн. до 6930,00 грн.

Надійшло благодійних внесків та дарунків на суму 1308,7 тис. грн.
У  2016  році  касові  видатки  по  благодійним  внескам  склали  

1293,3 тис. грн., які було витрачено на придбання матеріалів, обладнання та
інвентарю – 1065,4 тис. грн., оплату інших послуг 14,4 тис. грн., придбання
основних засобів 210,8 тис. грн., оплату комунальних послуг - 2,7 тис. грн.

Виплачено  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення  професорсько-
викладацькому  складу,  педагогічним  та  бібліотечним  працівникам  по
загальному  фонду 899,2  тис.  грн.,  по  спеціальному фонду 165,1  тис.  грн.,
надано матеріальної допомоги іншим працівникам 129 тис. грн., виплачено
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премій співробітникам 1341,1 тис. грн., студентам та аспірантам 1024,3 тис.
грн., матеріальної допомоги 234,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.12.2016 р. склала 978,7 тис.
грн.,  із  них  по  оплаті  за  навчання  726,9  тис.  грн.,  за  проживання  в
студентських  гуртожитках  42,0  тис.  грн.,  по  оплаті  орендарями оренди та
комунальні  послуги  38,6  тис.  грн.,  за  крадіжки майна  –  15,8  тис.  грн.,  за
іншими розрахунками – 28,8 тис. грн., реалізація продукції – 126,6 тис. грн.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.12.2016 сума кредиторської заборгованості склала 2966,2

тис. грн., авансові платежі по платним послугам за договорами за навчання –
1039,7  тис.  грн.,  за  проживання  в  гуртожитку  –  804,8  тис.  грн.,  авансові
платежі ПДВ (коледжі) – 147,9 тис. грн., реалізація продукції – 973,8 тис. грн.

Всі  юридичні  та  фінансові  зобов’язання  взяті  в  межах  бюджетних
призначень на 2016 рік.

Не зареєстрована кредиторська заборгованість  в органах Державного
казначейства відсутня.
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12 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Збереження технічного стану будівель учбових корпусів та гуртожитків:
1. Оновлено фасад головного учбового корпусу № 1.
2. Проведено частковий ремонт м’якої покрівлі  учбового корпусу № 7

та гуртожитку № 4.
3. Облаштовано туалетну кімнату на ІІ поверсі ЦКіД.
4.  Проведено поточний ремонт аудиторій та коридорів ІІ і ІІІ поверхів

учбового корпусу № 1. 
5.  Капітально відремонтовано приміщення двох лабораторій кафедри

«Технічна  механіка»,  трьох  кабінетів  методичного  центру,  лабораторії  в
учбовому корпусі № 4, дві аудиторії для студентський рад, факультетів.

6.    Проведено  поточний  ремонт  у  84  учбових  аудиторіях  та  12
лабораторіях.

7.  На СОК «Салют» у с.м.т. Кирилівка проведено ремонт всіх кімнат,
відновлено  2  будівлі,  що  додатково  надало  для  відпочинку  студентів  та
викладачів 21 місце. 

Заходи з поліпшення стану теплопостачання учбових корпусів:
1.  Проведено  заміну  240  п.м.  фізично  зношених  металевих

трубопроводів  внутрішньої  мережі  теплопостачання  на  металопластикові
труби учбового корпусу № 1 (технічний стан, північна та частина південної
сторін будівлі до другого поверху).

2. Проведено заміну на металопластикові труби 30 м магістралі мережі
теплопостачання до учбового корпусу № 9.

3. По учбовим корпусам виконано поточний ремонт внутрішніх мереж
теплопостачання довжиною 222 п.м.

4.  Проведена  заміна  100  п.м.  теплотраси  та  10  п.м.  мережі
водопостачання учбових боксів учбового корпусу № 8.
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5.  Проведена  заміна  100  п.м.  теплотраси  та  45  п.м.  мережі
водопостачання авто гаражу. 

6.  Розпочато  будівництво  котельні  на  твердому  паливі  для  опалення
учбового  корпусу  №  8  та  навчальних  майстерень  кафедр
«Сільськогосподарських машин»,  «Мобільні  енергетичні  системи».  Пускові
роботи визначені на 25-27 грудня 2016р. 

На  котельні  буде  використано  паливо  (агробрикети)  власного
виробництва,  для  чого  придбана  та  введена  в  роботу  прес-установка  з
виготовлення  брикетів.  Робота  цієї  котельні  дає  можливість  скоротити
використання природного газу на газовій котельні університету на 70 тис.м3.

Заходи з енергозбереження.
1. В цілому за рік скорочено споживання енергоносіїв:

- електроенергії – на 20%;
- тепла – на 15%;
- води – на 20%;

2. Проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові:
- в учбових корпусах – 15;
- гуртожитку № 1 – 82;
- гуртожитку № 3 – 45.

Робота зі встановлення металопластикових вікон у гуртожитках триває.
До заміни підготовлено 120 віконних метало пластикових блоків. 

3.  Проведено  роботи  з  утеплення  галереї  учбового  корпуса  №2  на
другому поверсі та переходу між учбовими корпусами № 1 та №2.

4. На площі 330 м2 проведено роботи з утеплення стелі актового залу
ЦКіД.

5.  Проведено заміну лічильників обліку споживання електроенергії  у
учбовому корпусі № 8 та у ТП – 140, ТП – 225 для групи учбових корпусів по
просп.  Б.Хмельницького,  18,  кафедри  «Фізичне  виховання  і  спорт»,
гуртожитку № 4. 
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13 ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТУ, РЕЙТИНГ, ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ

Державні нагороди, відзнаки НПП університету

За  вагомий  внесок  у  розбудову  науки  і  освіти  в  Україні,  зміцнення
науково-технічного  потенціалу  держави  науково-педагогічні  працівники
(НПП) університету у 2016 році були відмічені низкою нагород. 

За  рішенням  Президії  Національної  академії  аграрних  наук  України
(НААНУ) ректора університету, д.т.н., професора Кюрчева В.М. було обрано
членом-кореспондентом НААНУ.

На основі указу Президента України за видатні особисті досягнення в
науково-технічній,  громадській  діяльностях,  вагомий  особистий  внесок  у
справу підготовки кваліфікованих фахівців було присвоєно: Почесне звання
«Заслужений  діяч  науки  і  техніки»  –  2  працівникам  університету  
(Надикто В.Т., Скляр О.Г.).

На  основі  указу  Президента  України  за  багаторічну  плідну  працю,
високий  професіоналізм,  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  аграрної
науки,  підготовку  висококваліфікованих  кадрів  для  агропромислового
комплексу  було  присвоєно:  Почесне  звання  «Заслужений  винахідник
України» – 1 працівнику університету (Малюта С.І.).

На  основі  рішення  Запорізької  обласної  ради  за  багаторічну  плідну
працю,  високий  професіоналізм,  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток
Запорізької області були нагороджені: Грамотою Запорізької обласної ради – 
3 працівника університету (Смєлов А.О., Болтянський О.В., Овчаров В.В.).

На основі розпорядження Запорізької обласної державної  адміністрації
за сумлінну працю, високий професіоналізм і значний особистий внесок у
розвиток та реалізацію державної молодіжної політики в Запорізькій області
були нагороджені: Подякою Запорізької обласної держаної адміністрації – 1
працівник університету (Грицаєнко І.М.).

На основі рішення Мелітопольської міської ради за  вагомий внесок у
науково-технічний  та  культурний  розвиток  міста,  підготовку
висококваліфікованих фахівців, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки
та значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної
освіти, навчанні та вихованні студентської молоді були нагороджені:
- почесною грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради –

4  працівника  університету  (Матковський  О.І.,  Арестенко  Т.В.,  Морарь
М.В., Пеньов О.В.);

- щорічною відзнакою «Радість моя, Бджілко» в номінації «Пані освітянка»
– 1 працівник університету (Трусова Н.В.).

За  активну  участь  у  роботі  V Міжнародної  науково-практичної
конференції  студентів  і  молодих  вчених  було  нагороджено:  Подякою
Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 1 працівник університету
(Синяєва Л.В.).

89



Міжнародні виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» та «World Edu-
2016»

17 – 19 березня 2016 року у Київському Палаці дітей та юнацтва були
проведені  VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» та ІІІ
Міжнародна виставка «World Edu – 2016».

Наші здобутки:
1.  Таврійський  державний  агротехнологічний  університет  вкотре

отримав високу престижну нагороду –  ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ» (єдиний серед аграрних ВНЗ України).

Під  час  рейтингового  конкурсу  подані  інформаційні  матеріали
оброблялися експертами за методиками Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук України та визначалися кращі ВНЗ
за  ідентифікаційними  групами.  Результативність  ТДАТУ  –  одна  з  кращих
серед ВНЗ України.

2. ТДАТУ також отримав престижну нагороду – ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у
номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень
для підвищення якості освіти». Це висока оцінка результативності навчальної
роботи університету останніх років.

3. ТДАТУ також було відзначено  ДИПЛОМОМ  Міністерства освіти і
науки  України  та  Національної  академії  педагогічних  наук  України  «За
презентацію  досягнень  і  впровадження  педагогічних  інновацій  у
національний педагогічний простір».

4.  Ректор  університету  д.т.н.,  професор  КЮРЧЕВ В.М.  був
нагороджений  ПОЧЕСНОЮ  ГРАМОТОЮ  Міністерства  освіти  і  науки
України  та  Національної  академії  педагогічних  наук  України  «За  плідну
організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти».

В  рамках  виставки  на  науково-практичній  конференції,  за  участі
провідних  науковців  Національної  академії  педагогічних  наук  України  та
практичних  працівників  у  галузі  вищої  освіти,  ТДАТУ  представив  ряд
доповідей.  А  саме:  основна  доповідь  семінару  -  «Впровадження
автоматизованої  системи  керування  ВНЗ  «Освіта»  у  ТДАТУ»;  в  рамках
семінару  виступи  «Створення  та  впровадження  рейтингової  системи
оцінювання діяльності кафедр ВНЗ» та «Створення наукового парку як засіб
комерціалізації  інноваційних  розробок  науковців  ВНЗ».  Усі  науково-
педагогічні працівники університету, що готували семінари, були відзначені
Сертифікатами Міністерства освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України.

Наш  університет  вкотре  гідно  був  представлений  на  міжнародному
освітянському форумі і в черговий раз отримав високі нагороди.
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Університетський рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»

В сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе більшої
ваги  для  життя  людини  і  соціуму  в  цілому.  Тому  виникає  потреба  в
об’єктивній інформації стосовно рівня того чи іншого навчального закладу –
що, певною мірою успішності, намагаються забезпечити рейтинги.

Інтерес  до  університетських  рейтингів  та  їх  громадська  значимість
визначена  тим,  що  вони  являються  темою  багатьох  державних  заходів  та
міжнародних зустрічей (одна з них Міжнародна конференція «Міжнародні і
національні  академічні  рейтинги»,  організатори  ЮНЕСКО,  МОН та  інш.).
Університетський  рейтинг  «ТОП-200  Україна»  ЮНЕСКО  -  рейтинг  200
найкращих українських університетів за методикою ЮНЕСКО. Проводиться
на основі підписаного меморандуму з Європейським центром з вищої освіти
ЮНЕСКО  –  СЕПЕС.  З  метою  удосконалення  методики  та  підвищення
об’єктивності  рейтингу  за  системою  рейтингів  ЮНЕСКО  була  створена
Міжнародна  наглядова  рада  по  визначенню  рейтингів  університетів,
відділення якої діє і в Україні.

«ТОП-200 Україна» проводився у 2016 році за результатами діяльності
ВНЗ за  2015 рік у десятий раз.  Головна мета  рейтингу  –  оцінити шляхом
порівняння позицію (місце) університетів в цілому, їх досягнення з основних
напрямів діяльності незалежно від профілю навчального закладу. Діяльність
оцінюється  з  допомогою  загального  індексу  рейтингової  оцінки,  котрий  є
інтегральним  і  визначається  за  трьома  комплексними  критеріями  (всього
комплексних  показників  20):  якість  науково-педагогічного  потенціалу
(значимість  до  50  %);  якість  навчання  (значимість  до  30  %);  міжнародне
визнання (значимість до 20 %).

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ на 67 місці серед 200 кращих вузів України (2012 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2013 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2014 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2015 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2016 рік).
В цьому рейтингу: ТДАТУ серед аграрних ВНЗ – 3 місце, після НУБІП

(10 місце) та ХНТУСГ ім. П. Василенка (55 місце); в Запорізькій області – 2
місце, після ЗНТУ (47 місце).

Дані всіх рейтингів є важливим джерелом інформації для керівництва,
науково-педагогічних працівників та співробітників навчальних закладів під
час  визначення  шляхів  та  заходів  з  покращення  діяльності  у  навчальній,
науковій, методичній та організаційній роботі як з окремих спеціальностей,
так і навчального закладу загалом. Дуже важливо в теперішній час зберегти
рейтингові позиції університету для його майбутнього!
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Викладач ТДАТУ – Чемпіон світу з гирьового спорту!

27-30  жовтня  2016  року  в  м.  Турін  (Італія)  відбувся  черговий
Чемпіонат світу  з  гирьового спорту. У змаганнях  взяли участь  понад 300
спортсменів  з  27  країн  світу.  У  складі  збірної  України  в  номінації
«Ветерани» виступив наш викладач кафедри фізичного виховання і спорту,
майстер  спорту  міжнародного  класу Кубрак  Сергій  Іванович.  У  ваговій
категорії  до  70  кг  Кубрак  С.І.  виборов І  місце  і  в  черговий  раз  став
Чемпіоном світу!
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14 РЕГІОНАЛЬНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТДАТУ

14.1 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

Основні напрями діяльності колективу коледжу на 2016-2017 н.р.:
1. Проходження процедури акредитації спеціальностей:

«Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва»;
«Бродильне виробництво і виноробство»;
«Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»;
«Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
«Туристичне обслуговування».

2. Якісна підготовка до незалежного заміру знань студентів, як головний
показник  рейтингу  та  основа  для  проходження  тендеру  на  отримання
державного замовлення.

3.  Продовження  роботи  зі  збереження  матеріальної  бази  кабінетів  та
лабораторій.

4.  Проведення  роботи  щодо  максимального  збереження  контингенту
студентів. 

5.  Продовження  проведення  роботи  голів  циклових  комісій  щодо
створення сайтів викладачів.

6.  Продовження  залучення  органів  студентського  самоврядування  до
удосконалення освітнього процесу.

7. Створення лабораторії «Харчових виробництв».

Навчальна робота

Педагогічний колектив коледжу складається з 46 штатних викладачів, які
мають  вищу  спеціальну  та  педагогічну  освіту,  практичний  досвід  на
виробництві. З них кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають
22 особи (45,9 %), «спеціаліст першої категорії» – 9 осіб (20,8 %), «спеціаліст
другої  категорії»  –  5  осіб  (10,4  %),  «спеціаліст»  –  10  осіб  (22,9%).  П’ять
викладачів  мають  педагогічне  звання  «викладач-методист»,  дві  особи  –
педагогічне  звання  «старший  викладач».  Слід  відмітити,  що  8  викладачів
коледжу мають  почесні звання такі,  як «Знак Пошани Міністерства аграрної
політики  України»,  «Заслужений  працівник  освіти  України»,  «Відмінник
аграрної  освіти  та  науки  ІІІ  ступеня»,  Орден  «За  заслуги  перед  Запорізьким
краєм» ІІІ  ступеня,  а  також «Нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток
освіти».

Освітній процес у 2015-2016 н.р. охоплював 533 студента, з них 421 – за
денною формою навчання та 112 – за заочною. Педагогічні працівники коледжу
проводять значну роботу щодо навчально-методичного забезпечення освітнього
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процесу,  працюють  над  створенням  електронних  навчальних  посібників,
методичних  розробок,  сайтів  викладачів  та  циклових  комісій.  У  2016  році
викладачі коледжу розробили 15 персональних сайтів.

Викладачі  і  студенти  коледжу  є  постійними  учасниками  щорічного
конкурсу «Педагогічні інновації», який проводиться ДУ «НМЦ «Агроосвіта». За
підумками участі у 2015 році, які були підведені влітку 2016 року, коледж
посів 14 місце зі 110 аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Це на 13 позиції
вище, ніж у попередньому році (27 місце). 

На вимогу  ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2016 році викладачі коледжу були
рецензентами  типових  навчальних  програм  для  спеціальності  «Зберігання,
консервування та переробка плодів і овочів» з дисциплін, а саме:  промислова
санітарія (викладач Нестерова Ю.В.); комп’ютеризація виробництва (викладач
Волков  О.С.);  автоматизація  виробництва  (викладач  Степаненко  О.Ю.);
технологія галузі (викладач Попова О.І.).

Головним завданням коледжу є якісна підготовка студентів до професійної
діяльності з обраної спеціальності. З цією метою окремо проводиться робота по
залученню  студентів  до  навчання  у  ВНЗ  ІІІ-ІV рівнів  акредитації.  Слід
відмітити, що у 2016 році до ТДАТУ були зараховані на навчання 28 осіб з
числа випускників коледжу.

Основної  вимогою  сьогоднішньої  освіти  є  незалежний  замір  знань
студентів,  яке  проводить  НМЦ  «Агроосвіта».  Студенти  які  навчаються  на
спеціальностях  «Виробництво  та  переробка  продукції  рослинництва»,
«Експлуатація  та  ремонт  обладнання  харчового  виробництва»,  «Зберігання,
консервування та переробка плодів і овочів» та «Фінанси і кредит» проходять
цю перевірку знань. 

Таблиця 14.1
Результати незалежного заміру знань студентів за останні 3 роки

Спеціальності
2014
рік

Місце серед навч.
закладів (всього

навч. закладів, які
готую мол.

спеціалістів)

2015
рік

Місце серед навч.
закладів (всього

навч. закладів, які
готую мол.

спеціалістів)

2016
рік

Місце серед
навч. закладів
(всього навч.
закладів, які
готую мол.

спеціалістів)

Експлуатація та ремонт
обладнання харчових 
виробництв

4,33  1 (5) 4,6 1(4) 4,06

Зберігання, 
консервування та 
переробка плодів і 
овочів

4,5 1 (5) 4,0
7

2(5) 4,19 2(5)

Виробництво та 
переробка продукції 
рослинництва

4,25 16 (38) 4,5
2

4(12) 3,89 15(41)

Фінанси і кредит 4,71 1 (25) 4,7
3

2(28) 4,0 14(28)
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Таблиця 14.2
Якісний рівень підготовки фахівців у 2016 році

(денна форма навчання)
Підсумки складання державних іспитів

Н
аз

ва
ди

сц
ип

лі
ни

Гр
уп

а

У
сь

ог
о 

ст
уд

ен
ті

в

„в
ід

м
ін

но
”

кі
ль

кі
ст

ь

„в
ід

м
ін

но
” 

 %

„д
об

ре
” 

 к
іл

ьк
іс

ть
.

„д
об

ре
” 

 %

„з
ад

ов
іл

ьн
о”

кі
ль

кі
ст

ь.

„з
ад

ов
іл

ьн
о”

  %

„н
ез

ад
ов

іл
ьн

о”
кі

ль
кі

ст
ь

„н
ез

ад
ов

іл
ьн

о”
  %

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь 

%

Я
кі

ст
ь 

ви
ко

на
нн

я
%

.

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва
Блок

спецдисциплін
АП-
41

22 4 18 13 59 5 23 - - 100 77 3,9

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів
Комплексний

екзамен зі
спецдисциплін

ТК-41 16 5 31 4 25 7 44 - - 100 56 3,8

5.03050801 Фінанси і кредит
Комплексний

екзамен зі
спецдисциплін

Ф-31 11 1 9 4 36 6 55 - - 100 45 3,5

5.14010301 Туристичнеобслуговування

Комплексний
екзамен з

іноземноїмови
ТО-41 14 6 42 4 29 4 29 - - 100 71 4,1

Комплексний
екзамен зі

спецдисциплін
ТО-41 14 4 29 4 29 6 42 - - 100 58 3,8

Таблиця 14.3
Підсумки захисту дипломних проектів
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5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

М-41 16 6 38 5 31 5 31 - - 100 69 4,06

5. 05170106 Бродильне виробництво і виноробство
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ТВ-41 15 7 47 8 53 - - - - 100 100 4,6

Слід відмітити, що за підсумками 2015-2016 н.р. коледж мав 8 відмінників
навчання. 2 студентам були призначені іменні стипендії Верховної Ради України,
1 – академічна стипендія Президента України (відповідно до наказів МОН від
07.10.2016 р. №1213 та від 07.10.2016 р. №1214).

Важливим  етапом  діяльності  коледжу  у  2016  році  є  акредитація  5
спеціальностей.  У  жовтні  місяці  до  ДАК України  були  подані  акредитаційні
справи  для  проходження  процедури  акредитації.  Зараз  триває  активна
підготовка  матеріально-технічної  бази  коледжу  та  навчально-методичного
забезпечення викладання дисциплін до перевірки експертними комісіями.

Згідно наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації  від  12.04.2016 №0265  ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» було
атестовано у сфері загальної освіти. 

Також в цьому навчальному році триває підготовка акредитаційних справ
для проходження процедури отримання сертифікатів на право видання свідоцтв
про робітничі професії за наступним переліком:

1. Оператор комп’ютерного набору;
2. Слюсар-ремонтник;
3. Оброблювач виноматеріалів та вина;
4. Плодоовочівник;
5.Засолювач овочів;
6. Покоївка;
7. Агент з організації туризму.
За  підсумками  вступної  кампанії  2016  року  коледж  виконав  державне

замовлення в повному обсязі.
Робота з обдарованою молоддю

У  грудні  місяці  2015  року  відбувся  обласний  етап  ХVІ  Міжнародного
конкурсу   ім.  Петра  Яцика серед  учнівської  та  студентської  молоді,  в  якому
приймали  участь  студенти  Землянухіна  Владислава  (група  Ф-21)  та  Суржик
Діана  (група  ТК-11).  Також  відбувся  VІ  Міжнародний  мовно-літературний
конкурс  ім.  Т.  Шевченка,  участь  в  якому  брали  участь  студенти  коледжу
Кривцун Євген (група Ф-11) та Ралько Альона (група Ф-21). В листопаді 2016
року  на  базі  коледжу  відбулись  перші  етапи  зазначених  конкурсів.  Згідно  з
листами Департамету освіти і науки Запорізької ОДА обласні етапи цього року
пройдуть у грудні місяці.

Невід’ємною  складовою  роботи  з  обдарованою  молоддю  є  навчально-
пошукова робота, яка проводиться під час поза аудиторних занять викладачами
спецдисциплін, а також участь студентів у науково-практичних конференціях на
базі коледжу (проводяться всіма цикловими комісіями в рамках декад ц/к), ВНЗ
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міста  та  області.  Зокрема,  участь  у  конференціях  на  базі  ДАТУ прийняли 3
студенти коледжу.

Виховна робота

Виховна робота  в  коледжі  в  2016 році  здійснювалася  згідно  з  планами
роботи  підрозділів  на  рік.  За  минулий  рік  викладачами  проведено  багато
відкритих  виховних  заходів:  зустрічі  з  ветеранами  війни  і  праці,  з
представниками медицини та правових структур; вечори, присвячені знаменним
датам («День Студента», до «Дня Соборності України», до «Річниці Гідності та
Свободи», «Свято 8 Березня», «Всесвітній День Туризму», «До дня вшанування
пам’яті жертв Голодомору», «До дня Збройних сил України», «День Захисника
України»,  святкування  «Масляної»,  Патріотичний  флешмоб   до  «Дня
вишиванки»,  до  «Дня  вшанування  пам’яті   Героїв  Небесної  Сотні»  та  інші)
тематичні вечори, брейн-ринги.

 Велика увага у коледжі приділяється спорту та здоровому способу життя.
Наші  студенти  приймають  участь  у  міських,  обласних,  всеукраїнських
спортивних  змаганнях  з  тенісу,  футболу,  баскетболу,  волейболу,  гирьового
спорту,  де  займають  престижні  призові  місця.  Студенти  коледжу  прийняли
активну участь у міських заходах, які проводив Бердянський Відділ молоді та
спорту: «Історико-топографічний турнір знавців історії м. Бердянськ (зайняли ІІ
місце),  «Спартакіада  з  волейболу  серед  студентів  навчальних  закладів  міста
Бердянськ» (зайняли І місце), першість мікрорайону з футболу (зайняли I місце).
Були  проведені  тематичні  виховні  години  «СНІД-  чума  XX  століття»,
«Туберкульоз  –  виліковний»,  акція  «Поміняй  цигарку  на  цукерку»,  бесіда
«Шкідливі звички та їх наслідки». Традиційним стало проводити кожного року
«Дня  здоров’я».  На  базі  коледжу  працюють  спортивні  секції  з  футболу,
баскетболу, тенісу, волейболу, працює тренажерний зал для всіх бажаючих.

Щорічно у квітні місяці коледж бере участь у Всеукраїнському фестивалі
художньої  творчості  серед  аграрних  вищих  навчальних  закладів  «Софіївські
Зорі»  і  щоразу  учасники  художньої  самодіяльності  стають  дипломантами
фестивалю. 

Також кожного року коледж представляє свого делегата на зліт іменних
стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття». 

Значну роль у вихованні студентів відіграє студентське самоврядування.
Сутність його можна сформулювати так: вимогливість через довіру. Студентське
самоврядування, як діяльність студентів, спрямована на захист прав та інтересів,
виховання  та  самовиховання,  поліпшення  умов  навчання  та  позанавчального
життя  студентства,  на  сьогодні  має  досить  розвинену  структуру, ґрунтовний
досвід та перспективи розвитку в умовах демократичної держави. 
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Студентська рада  нашого коледжу є членом стипендіальної комісії, бере
участь у розподілі матеріальної допомоги та премій,  у  повсякденному житті
коледжу, а найбільш активні   студенти очолюють студентські ради відділень.
Велику увагу студрада  приділяє   волонтерському руху студентів  та їх участі у
благодійних акціях таких як: «Благодійність замість квітів», «Подаруй прапор
воїну  АТО»,  «Солдатська   Масляна»,  «Великодній  кошик  для  воїнів  АТО»,
«Збери сумку для випускника сиротинцю», «На крилах мрії»  та багато інших.
За  участю  студради  коледжу  проводяться  майже  всі  виховні  заходи,а  саме:
«Дебют  першокурсника»,  «Валентинів  день»,  «Андріївські  вечорниці»,«День
Призовника», патріотичний квест «День вишиванки», урок мужності  «Героям
Небесної Сотні присвячуємо…»,  «Тетянин День» та багато інших.

Сучасна  політична  ситуація  в  країні  вимагає  від  педагогів,  батьків,
громадськості  особливого  ставлення  до  питання  національно-патріотичного
виховання молоді.

Національно-патріотичне виховання у коледжі здійснюється на всіх етапах
навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості,
розвиток  її  здібностей  та  обдарованість,  збагачення  на  цій  основі
інтелектуального  потенціалу  народу,  його  духовності  і  культури,  виховання
громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і
діяльності, спрямованої на процвітання України.

На національно-патріотичну тематику у коледжі були проведені слідуючі
заходи:

- виховна година «Державний прапор – Святиня України»;
-  літературний  вечір  «Дай,  боже,  нам ніколи  війни  не  знати»  -  до  73

річниці визволення м. Бердянськ від фашистських загарбників;
- загальноколеджівський захід «Свято Масляної»;
- виховні години «Історичний урок єднання (до Дня Соборності України);
- радіогазета «Пробудження національної Свідомості (до Дня Соборності

України;
- патріотичний флешмоб «Свято вишиванки»;
- свічка пам’яті «Героям Небесної Сотні  присвячуємо»;
-  урок-реквієм  «Трагедія  українського  народу»  (до  Дня  пам’яті  жертв

голодоморів та політичних репресій);
- урок-мужності «Пам’яті героїв будемо гідні» (до ІІІ-ї річниці подій на

Майдані);
-  конкурс  авторських  віршів  серед  студентів  І-ІV  курсів  (до  Дня

української писемності та мови);
-  радіогазета  «Любіть  Україну…»  (до  Дня  української  писемності  та

мови);
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-  участь  у  міських  мітингах-реквіємах  «Свічка  пам’яті»  (до  Дня
вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та до Дня пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій);

- вікторина «Історія козацької доби» та багато інших.

Атестація та підвищення кваліфікації викладачів

Щорічно значна увага приділяється підготовці до атестації педагогічних
працівників  коледжу.  У  2016  році  атестувались  9  осіб.  Дата  підсумкового
засідання атестаційної комісії коледжу – 21 березня 2016 року. 21 квітня 2016
року  було  проведене  засідання  атестаційної  комісії  Департаменту  освіти
Запорізької  ОДА,  на  якому  були  присутні  6  викладачів  коледжу.  Всі  вони
успішно  пройшли  атестацію,  а  їх  методична  роботи  була  високо  відмічена
членами комісії. 

На початку цього навчального року розпочалась підготовка до атестації
педагогічних  працівників  коледжу  у  2017  році  у  відповідності  до  вимог
нормативних документів.

Підвищення  кваліфікації  викладачів  коледжу  здійснювалось  у
відповідності  до  планів-графіків  підвищення  кваліфікації.  Протягом
навчального року стажування та курси підвищення кваліфікації пройшли 100%
викладачів коледжу   на кафедрах Таврійського державного агротехнологічного
університету, Бердянського державного педагогічного університету, а також на
харчових і аграрних підприємствах міста і області.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна  база  коледжу  повністю  забезпечує  проведення
навчального процесу відповідно до I рівня акредитації. 

Матеріально-технічна база коледжу постійно розвивається та оновлюється.
Так, протягом 2016 року були проведені:

1. ремонт навчальних аудиторій №1, №2, №5, № 19;
2. заміна на пластикові 13 вікон в навчальному корпусі № 1 та гуртожитку;
3. ремонт 4 секцій, 8 кімнат, 1 під’їзду гуртожитку;
4. поточний ремонт покрівлі гуртожитку;
5. ремонт викладацької;
6. ремонт кабінету заступника директора з навчальної роботи;
7. підключення системи водопостачання до підвищувального водоводу;
8. заміна 3 дверей у навчальному корпусі №1;
9. технічне обслуговування автотранспорту;
10. заходи з боротьби з карантинними рослинами;
11. утеплення вікон та дверей.

Таблиця 14.4
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Аналіз фінансової діяльності за 2016 рік, тис. грн.

Стаття видатків

Планові
показники (з
урахуванням

змін)

Планове
використанн

я коштів

Залишок
коштів

Примітка

Заробітна плата та 
нарахування

4720,2 4720,2 0 Планується використати в 
повному об’ємі

Оплата комунальних
послуг:
теплопостачання

водопостачання та 
водовідведення

електроенергія

939,0

107,0

197,0

939,0

107,0

197,0

0

0

0

Планується використати в 
повному об’ємі 

Планується використати в 
повному об’ємі 
Планується використати в 
повному об’ємі

Стипендії та соціальні 
видатки:
- стипендії;

- видатки на придбання 
літератури та допомоги 
на працевлаштування 
дітям-сиротам;

- видатки на харчування 
та придбання одягу 
дітям-сиротам

2020,9

61,7

171,5

2020,9

61,7

171,5

0

0

0

Планується використати в 
повному об’ємі 

Планується використати в 
повному об’ємі 

Планується використати в 
повному об’ємі 

РАЗОМ 8217,3 8217,3 0

На  інші  статті  видатків  планом  використання  бюджетних  коштів  по
загальному фонду коштів не передбачено.

Вартість комунальних послуг:
- теплопостачання: 

по навчальним корпусам: 1 Гк/год. = 1482,65 грн. (з ПДВ 20%), по житловим
приміщенням: 1 кв.м. = 39,58 грн. (з ПДВ 20%). 

- водопостачання: 26,70 грн. (з ПДВ 20%), в т.ч.:
вода: 1м3 =  15,516 грн.,  стоки: 1м3 = 11,184 грн. 

- електроенергія:
по  нежитловим  приміщенням:  1  кВт/год.  =  2,36388  грн.  (з  ПДВ  20%),  по
житловим приміщенням: 1 кВт/год. = 0,714 грн. (з ПДВ 20%);

- вивіз сміття: 49,40 грн. за 1 м3.
Кошти спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги):
Планові показники із залишку на початок року (фінансування) – 56,1 тис.

грн..
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Планові показники надходжень за 12 місяців 2016 року – 1055,0 тис. грн.,
а саме: 

- за послуги, згідно з основною діяльністю (плата за навчання): 310,0 тис.
грн.;

-  від  додаткової  (господарської)  діяльності  (плата  за  гуртожиток):  
700,0 тис. грн.;

- від оренди майна бюджетних установ: 45,0 тис. грн.
Планові показники з використання коштів у 2016 році:  1111,1 тис. грн., а

саме:
- заробітна плата та нарахування: 644,0 тис. грн.;
- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар): 68,5 тис. грн.;
- медикаменти: 1,0 тис. грн..;
-  послуги (послуги поточного ремонту обладнання,  інші  послуги):  83,1

тис. грн.;
- інші видатки (податки та збори): 114,0 тис. грн.;
- відрядження: 23,0 тис. грн.;
- видатки на підвищення кваліфікації: 1,5 тис. грн.
- оплата комунальних послуг:
- теплопостачання: 46,0 тис. грн.;
- водопостачання: 75,0 тис. грн.;
- електроенергія: 55,0 тис. грн.
Заробіток установи на одну гривню державного бюджету - 0,14 гривень.
Фактичні показники надходжень за 10 місяців 2016 року – 831,1 тис. грн.:
- за послуги, згідно з основною діяльністю (плата за навчання): 244,8 тис.

грн.;
-  від  додаткової  (господарської)  діяльності  (плата  за  гуртожиток):  

549,4 тис. грн.;
- від оренди майна бюджетних установ: 36,9 тис. грн.
Фактичні  показники з  використання  коштів  за  10  місяців  2016  року:   

837,5 тис. грн., а саме:
- заробітна плата та нарахування: 501,9 тис. грн.;
- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар): 61,2 тис. грн.;
- медикаменти: 1,0 тис. грн.;
-  послуги (послуги поточного ремонту обладнання,  інші  послуги):  62,2

тис. грн.;
- інші видатки (податки та збори): 94,7 тис. грн.;
- відрядження: 11,0 тис. грн.;
- видатки на підвищення кваліфікації: 0,4 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг:
- теплопостачання: 13,0 тис. грн.;
- водопостачання: 57,7 тис. грн.;
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- електроенергія: 34,4 тис. грн.
Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень:
Залишок на початок року: 4,7 тис. грн. 
Надійшло за 10 місяців 2016 р. – 26,9 тис. грн., 
Використано  за  10  місяців  2016  р.  –  20,1  тис.  грн.  (в  т.ч.  натуральні

надходження – 13,2 тис. грн.) на придбання матеріалів. 
Планове  використання  за  2016  рік:  32,9  тис.  грн. (в  т.ч.  натуральні

надходження – 14,6 тис. грн.) за статтями:
- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар): 29,5 тис. грн.;
- послуги (послуги поточного ремонту обладнання, інші послуги): 3,4 тис. 

грн.
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14.2 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

Загальні положення

Коледж, заснований на державній формі власності, здійснює підготовку
фахівців за денною і заочною формами навчання на підставі ліцензії  АЕ №
527424  від 02.10.2014 року.

Всі  спеціальності  коледжу  ліцензовано  і  акредитовано  за  першим
рівнем.

Загальний  контингент студентів  за  денною  та  заочною  формою
навчання у коледжі за 2016 рік становить 465 осіб:

− за денною формою – 451 ос., з них 253 за державним замовленням,
198 – за контрактом. 

− за заочною формою навчання навчаються 14 ос., з них за державним
замовленням 13 ос., за контрактом – 1 ос.

Всього кількість академічних груп всіх форм навчання становить 18, з
них 17 - групи денної форми навчання, 1 - група заочної форми навчання.

Житлова  площа,  яка  припадає  на  одного  студента  у  гуртожитку
становить 12,5м2

.

Зарахування на навчання.  Конкурс вступників  до коледжу на  одне
місце за державним замовленням на денну форму навчання склав у 2016 році
2,3 особи. Прийом до ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» здійснюється для
підготовки  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  “молодший
спеціаліст”. 

У 2016 р. загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців на денну
форму  становив  265  ос.,  з  них  83  за  державним замовленням,  182  ос.  за
контрактом.

У 2016 р. до приймальної комісії абітурієнтами було подано 193 заяв, з
них 191 заяв на денну форму навчання, 2 заяви на заочну форму навчання. 

План прийому у 2016 році – 310 осіб, зараховано на навчання 147 осіб:
- денна  форма  навчання  –  147  ос.,  з  них  83  ос.  за  державним

замовленням, 64 ос. за контрактом. 
На базі базової загальної середньої освіти зараховано 87 ос., з них 64

ос. за державним замовленням, 23 ос. за контрактом. 
На  базі  повної  загальної  середньої  освіти  зараховано  60  ос.  за

контрактом. Зараховано з урахуванням сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання 28 ос. Сільської молоді зараховано 57 ос.

У  2016  р.  було  зараховано  випускників  професійно-технічних
навчальних  закладів  на  основі  кваліфікаційного  рівня  «кваліфікований
робітник»  з  робітничою  спеціальністю  «тракторист-машиніст»  на
скорочений термін навчання - 20 ос., з них 19 ос. за державним замовленням.

Зараховано 3  особи, що відносяться до пільгових категорій:
- діти –сироти та діти, що лишилися без піклування батьків – 3 ос.
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Педагогічний склад

Викладацький склад станом на 01.12.2016 року нараховує 48 осіб (з них
5 осіб працюють за внутрішнім сумісництвом). 

Мають  вищу  категорію  30  ос.,  спеціалісти  І  категорії  –  6  ос.,
спеціалісти ІІ категорії – 7 ос., спеціаліст  - 2 ос.

Мають педагогічні звання:
1. старший викладач – 5 осіб;
2. викладач-методист – 5 осіб;
Почесні звання:
1. Відмінник освіти України – 2 особи.
Нагороджені почесним знаком:
Коноваленко О.А. директор коледжу у 2016 році нагороджена почесним

знаком НМЦ «Агроосвіта» «За впровадження інновацій в освіті».
У 2016 році підвищення кваліфікації пройшли 13 осіб, стажування – 

8 осіб.

Результати навчально-виховної діяльності, проходження
виробничих технологічних та переддипломних практик студентами і

результативність державних іспитів у 2016 році

Головним  критерієм  навчально-виховної  роботи  є  якість  підготовки
фахівців.  Наслідки  навчальної  діяльності  студентів  у  літню екзаменаційну
сесію 2015-2016н.р. представлені у таблиці 14.5.

Таблиця 14.5
Порівняльна таблиця результатів навчальної діяльності

 студентів коледжу 

Навчальні періоди Успішність, % Якість навчання, % Середній бал

2013 – 2014 н.р. 96,57 33,61 3,7
2014 – 2015 н.р. 98,20 39,35 3,8
2015 – 2016 н.р. 96,93 33,40 3,9

З даних таблиці  можна побачити,  що за  останні  три навчальні  роки
загальна успішність по коледжу складає  96,5 – 98%, якість  навчання 33 –
39%, середній бал  - 3,7 – 3.9.

Підготовка  висококваліфікованих  фахівців   неможлива  без  чіткої
організації практики студентів, яка б максимально допомогла студенту знайти
своє місце на ринку праці. Проте останнім часом знижуються можливості та
ефективність проведення практики студентів і подальше працевлаштування
молодих спеціалістів.

Однією з  важливих  умов  успішного проходження  практики  є  рівень
методичного забезпечення. 

Викладачі  всіх  відділень  розробили  програми  практик,  однак,
необхідно  розробити  ще  методичні  вказівки  щодо  виконання  програм
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практик, для того, щоб студентам було доступно і зрозуміло, як виконувати
затверджену програму проходження практики. 

Готувалася документація і проводився інструктаж зі студентами перед
виїздом їх на виробничі практики.

В цьому навчальному році  був розроблений графік  консультацій  для
студентів  з  оформлення  звітної  документації  з  переддипломної  та
технологічної практики. Всі студенти на початку реєструвалися про прибуття
на консультацію, а потім вже зустрічалися з керівником практики від коледжу.

В  2015-2016  навчальному  році  більшість  виробничих  практик  у
студентів всіх відділень було зміщено на зимовий період. Так переддипломні
практики у студентів ветеринарного, юридично-інформаційного, технолого-
економічного  відділень  було  перенесено  на  січень  –  лютий  місяці.  У
студентів  ІІІ  курсу  ветеринарного  відділення  технологічна  практика  з
робітничої  професії  «Оператор  штучного  осіменіння  тварин»,
переддипломна практики студентів О/Ф-21 та ОКСМ-41 груп проводилася у
квітні-травні місяці.  Студенти, які проходили виробничі практики у зимовий
період, були запрошені з 29 лютого до коледжу, з тою метою, щоб протягом
тижня  пройшли  захисти  щоденників-звітів  і  потім  з  рештою  студентів,  з
09.03.16р., у них розпочався навчальний процес. 

Після завершення практики проводилися захисти щоденників – звітів,
конференції з наслідків проходження виробничих практик.

Студенти  випускних  курсів  у  2015-2016н.р.  брали  участь  у
незалежному замірі знань шляхом дистанційного тестування згідно п.7 Плану
заходів спільного Наказу Міністерства науки і освіти України та Міністерства
аграрної політики України від 30.06.2015 №686/249 «Про затвердження плану
заходів». 

Результати онлайн тестування наведені у наступній таблиці 14.7.
Таблиця 14.7

Результати незалежного заміру знань студентів
ВСП «ВК ТДАТУ» у 2015-2016н.р.

№
Назва фаху Якість, %

Середній
бал

1

Зберігання,
консервування та переробка

м’яса
75,11 3,53

2
«Ветеринарна медицина» 85,7 4,28

3
«Фінанси і кредит» 80,56 4

4

Організація і технологія
ведення фермерського

господарства»
76,37 3,5
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В  онлайн  тестуванні,  яке  проводилося  під  егідою  ДУ  «Науково-
методичний  центр  інформаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності
вищих  навчальних  закладів  системи  «Агроосвіта»»,  брало  участь  86
студентів  випускних  курсів  за  4  спеціальностями.  Якісні  результати
відповідають  показникам  успішності  за  дисциплінами,  матеріал  яких
виносився на перевірку знань.

Таблиця 14.8
Порівняльна таблиця результатів державних екзаменів у студентів

 за 2014-2015 та 2015 – 2016 навчальні роки
Назва 

спеціальності
2014-2015 2015 -2016

успішність якість сер. бал успішність якість сер. бал
Ветеринарна

медицина
100 61,3 3,9 100 57,0 3,4

Організація і
технологія ведення

фермерського
господарства

100 55,6 3,9 100 56,2 3,6

Зберігання,
консервування та
переробка м’яса

100 66,7 3,9 100 56,2 3,6

Фінанси
(Фінанси і кредит)

100 75,0 4,0 100 55,0 3,9

Оціночна діяльність 100 44,0 3,8 100 60,0 3,8
Правознавство 100 73,5 4,0 100 74,3 3,9

Обслуговування
комп’ютерних
систем і мереж

(дипломна робота)

100 47,0 3,8 100 57,2 3,5

Можна зазначити, що в середньому по навчальному закладу результати
здачі  державних  іспитів  такі  –  успішність  100%,  сер.  бал   -  3,9,  якість
навчання  - від 55 до 74%, слід звернути увагу на підвищення якості здачі (у
порівнянні  з  минулим  начальним  роком)  за  спеціальностями  «Оціночна
діяльність»  -  з   44% до 60% та  «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж  »   -  з  47%  до  57  %;  нижчими  до  попереднього  по  періоду  були
показники за спеціальностями «Фінанси і кредит» (зменшилася якість з 75%
до 55%) та «Зберігання, консервування та переробка м’яса»  - якість склала
56%, що на 10 % менше минулорічного показника.

Участь студентів коледжу та викладачів у конкурсах,
олімпіадах, форумах, конференціях, майстер-класах

Представники  навчального  закладу  є  учасниками  різноманітних
форумів. Так, в березні 2016 року на науковій конференції на тему «Вивчення
математично-природничих дисциплін з  погляду студентів» на базі  коледжу
радіоелектроніки  ЗНТУ м.  Запоріжжя  виступали  за  темою:  «Проблеми
математики  очима  студентів»  Левченко  Марк,  студент  групи  ТФ  –  11
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спеціальності  «Фінанси  та  кредит»  (науковий  керівник Васютіна  В.  І.,
викладач математики), «Взаємозв’язок математики та кримінального права»
Візіренко Катерина, студентка   групи П– 11 спеціальності «Правознавство»,
(науковий керівник Сердюк Н.В., викладач математики).

На відділенні ветеринарної медицини у квітні 2016 року була проведена
міжвузівська  науково-практична  конференція  за  підсумками  проходження
виробничої переддипломної практики. На конференцію прибули студенти та
викладачі  з  Новомосковського  коледжу  Дніпропетровського
агроекономічного  університету.  Між  студентами  пройшов  обмін  досвідом
проходження практики. Гості ознайомилися з нашим навчальним закладом,
відвідали  профільні  кабінети  і  лабораторії,  музей  коледжу,  навчально-
виробничу  клініку.  За  результатами  конференції  надана  стаття  в
республіканську газету «Освіта аграрна».

У квітні  2016 року у навчальному закладі була проведена 52га творча
науково-практична конференція.

Вже  декілька  років  в  нашому  навчальному  закладі  проводяться
майстер-класи  замість  пленарного  засідання творчої  науково-практичної
конференції.  Члени  конкурсної  комісії  дійшли  висновку,  що  це   як  для
студентів, так і для викладачів більш цікавий захід, і тому з кожним роком
збільшується кількість учасників та номінацій майстер-класів. У цьому році
їх вже було 13. Приємно відзначити, що майстер-класи проводили не тільки
викладачі, але і студенти різних відділень:

-  майстер-клас  «Писанкарство»  проводила  студентка  В-11  групи
Курілова Марина;

- майстер-клас «Плетіння бісером на станку» проводила студентка П –
11 групи Візіренко Катерина;

-  майстер-клас  «Мотанки»  проводила  студентка  В–21  групи
Федорченко Ірина;

- майстер-клас «Художнє татуювання» проводила студентка В–21 групи
Гур’янова Марія;

- майстер-клас «Виготовлення іграшки з пластиліну» проводив студент
В-21 групи Воронов Максим.

- майстер-клас «Плетіння з трубочок» проводили студентки В–11 групи
Ковальчук Вікторія, Сорокіна Карина. 

- майстер-клас «Виготовлення пельменів і котлет»  проводили студенти
Т–31 групи під керівництвом Вієнко О.Ю.

- майстер-клас «Щеплення виноградної лози», керівник – Мурич С.В.
- виставка картин «Чарівна краса вишивки», керівники - Дімітрова Т.В.,

Пеліх Н.О.
- майстер-клас «Оформлення стендів», керівник Васюков О.А.
- майстер-клас «Плетіння туніським гачком», керівник Гардер М.П.
- майстер-клас «Годинник своїми руками», керівник Чирва Л.В.
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Проведення майстер-класів було приурочено до Дня відкритих дверей,
що  проводився  у  коледжі.  Всі  майстер  класи  були  досить  різнобарвними,
цікавими.

У 2015-2016 навчальному році було проведено огляд-конкурс на краще
колекційно-дослідне поле серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі
спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства».
Для  цього  здійснено  відеозапис  фільму  про  функціонування  колекційно-
дослідного поля коледжу та  відеозапис практичного заняття, яке проводив
викладач агрономічних дисциплін Борисенко Ю.О. Завідувачем з навчально-
виробничої  практики  Кривенькою  О.П.  оформлені  необхідні  матеріали  на
конкурс, а також разом з викладачем Борисенко Ю.О., завідувачем відділення
Олізар  Л.В.  переглянуто  та  оновлено  навчально-методичний  комплекс
практики з дисципліни «Землеробство з ґрунтознавством».

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних
працівників

Формами  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  у  
ВСП  «Василівський  коледж  ТДАТУ»  є  навчання  у  ВНЗ  ІІІ-ІV  рівнів
акредитації без відриву від виробництва, курси підвищення кваліфікації при
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, стажування, участь педагогічних працівників у
науково-практичних  конференціях,  майстер-класах,  методичних  семінарах-
тренінгах,  семінарах-практикумах,  взаємовідвідування  навчальних  занять,
стажування, атестація,  самоосвіта тощо.

Протягом  2016  року  свою  кваліфікацію  підвищили  13  викладачів,
пройшли стажування – 8 осіб.

Викладачі  коледжу  щорічно  беруть  активну  участь  у  конкурсі
методичних матеріалів  «Педагогічні інновації», який проводить ДУ «НМЦ
«Агроосвіта».  У березні 2016 року були підведені підсумки конкурсу 2015
року, за результатами якого 12 з 27 робіт були внесені до каталогу кращих
робіт  НМЦ,  а  дві  роботи  зайняли  призові  місця:  І  місце  в  номінації
«Інноватика  в  організації  практичного  навчання  студенті»   -  «Хірургія
ветеринарної  медицини.  Комплекс  навчально-методичного  забезпечення  з
навчальної практики», Кривенька О.П.; ІІІ місце в номінації «Сучасні засоби
унаочнення» - «Історія України. Відеотека», Тирон В.О., Курносик В.В. До
НМЦ в  2016  році  свої  педагогічні  доробки направили 23  викладача  (50%
педагогічного колективу).

12  квітня  2016  року  викладачі  коледжу  Живиця  Л.О.,  Гардер  М.П.,
Григор’єва О.В. стали учасниками педагогічного семінару, який   проводився
ДУ «НМЦ «Агроосвіта», на тему «Інноваційна діяльність педагога  - ознака
сучасної освіти». 20 квітня 2016 року викладачі Тирон В.О.  та Живиця Л.О.
взяли  участь  в  обласній  науково  –  практичній  конференції   «Патріотичне
виховання  студентської  молоді»  на  базі  КВНЗ  «Запорізький  педагогічний
коледж».
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Виховна робота

Безпосередньо виховною діяльністю зайняті 17 кураторів  навчальних
груп,  2  художніх  керівника аматорських  колективів,    керівники клубів  за
інтересами  зі  складу  викладачів-предметників,  провідних  фахівців
Василівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, штатний
практичний психолог коледжу. У навчальному закладі планово-методичною
роботою та координацією питань виховання опікуються голова методичного
об’єднання кураторів та заступник директора з виховної роботи, працює рада
з профілактики правопорушень. Засідання методичного об’єднання кураторів
та ради здійснюється щомісячно за планом. 

За  графіком  навчально-виховного  процесу  щосереди  проводяться
виховні  години  у  навчальних  групах  за  розробленою,  узгодженою  та
затвердженою  тематикою.  Один  раз  на  місяць  –  інформаційні  години.  У
першу середу місяця – організаційні години з підведення підсумків атестації
та  поведінки  за  минулий  період.  У  групах  позанавчальна  діяльність
організовується радами самоврядування груп у співпраці з кураторами.

Органи  студентського  самоврядування  діють  на  рівні  відділень,
гуртожитків та, загалом, навчального закладу.

За звітний період відбулося дві студентські конференції: у червні 2016р.
звітна  конференція  з  підведення  підсумків  за  2015-2016  н.р.,  та  виборча
конференція,  у  вересні  2016р.  Щомісячно згідно плану у перший вівторок
проходять  засідання  ради  самоврядування,  на  яких  вирішуються  питання
академічної успішності, залучення студентів до участі у дослідно-пошуковій
діяльності,  профорієнтаційній  роботі,  художній  самодіяльності,  спорті,
волонтерському русі та інше.

Голова студентської ради самоврядування  - Кізілов Андрій,  студент
юридично-інформаційного відділення.

Лідери студентського самоврядування коледжу Ковальчук Вікторія та
Візіренко  Катерина,  відмінниці  навчання,  лідери  студентського  руху  з
відділення  ветеринарної  медицини  та   юридично  –  інформаційного,  були
делеговані  у  вересні 2016 року на Зліт  відмінників навчання та  активістів
студентського  руху  Таврійського  ДАТУ, що  відбувся  на  базі  відпочинку
університету смт Кирилівка.

Голова студентської  ради самоврядування коледжу Кізілов Андрій та
голова  студентської  ради  самоврядування  юридично-інформаційного
відділення  Кирильченко  Софія  у  січні  2016  року  взяли  участь  у  XІV
Всеукраїнському теоретико-практичному семінарі  «МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» для  голів
студентського самоврядування, студентів активної молоді,  який  проводився
на  високогірній  туристичній  базі  "Едельвейс"  Європейського  університету
(Міжгірський район,  Закарпатська  обл., с. Верхній Студений - 30 км. від смт
Воловець).
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У студентському гуртожитку також створено раду самоврядування, яка
спільно з вихователем гуртожитку вирішує різні питання організації побуту,
дозвілля та виховної роботи. 

Щомісячно  проводились  загальні  збори  мешканців  гуртожитку  та
студентської ради самоврядування. Редколегією систематично здійснювався
випуск  стіннівок.  На  допомогу  раді  самоврядування  приходять  викладачі
коледжу, які надають допомогу в організації та проведенні таких заходів, як
«Вечір знайомств»,  «Свято Хеллоуіна».  Вже традиційним стало відвідання
краєзнавчого музею «Садиба Попова», проведено бесіди з тем: «Шкідливий
вплив  алкоголю  на  організм  людини»,  «Шлюбний  договір»,  «Насилля  в
сім’ї»,  «Алкоголь  –  шкода  суспільству»,  «Символи  України»,  «Як  знайти
справжніх  друзів»,  «Наркотики  в  молодіжному  середовищі»  та  ін.  Серед
мешканців  гуртожитку  проводились  спортивні  змагання  з  волейболу,
футболу, шашок, шахів та доміно. 

Робота  волонтерського  загону  коледжу  охоплює  напрямки  допомоги
студентам-сиротам  та  дітям-сиротам  із  дитячих  будинків,  шкіл-інтернатів,
турботу про ветеранів війни та праці, збір благодійних внесків до товариства
Червоного Хреста, просвітницько-профілактичну діяльність серед молоді м.
Василівка проти шкідливих звичок. Працівники та студенти коледжу беруть
активну участь у зборі речей, коштів та продуктів для допомоги військовим,
що  проходять  службу  у  зоні  АТО  на  сході  країни,  які  через  волонтерів
передавали у зону проведення АТО. 

Спортивні досягнення студентів коледжу  у  2016 році:
- ІІ місце в зональних змаганнях Всеукраїнських спортивних ігор з

волейболу  серед  жіночих  команд  аграрних  ВНЗ  І  –  ІІ  рівнів  акредитації
(травень, м.Харків);

- І  місце  в  змаганнях  з  волейболу  серед  дівчат  в  залік  ХХVІІ
обласної спартакіади серед студентів аграрних ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації
(листопад, Запорізька обл.);

- ІІІ  місце в  змаганнях  з  волейболу  серед юнаків  в  залік  ХХVІІ
обласної спартакіади серед студентів аграрних ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації
(листопад, Запорізька обл.);

- ІІІ місце в змаганнях з настільного тенісу в залік ХХVІІ обласної
спартакіади серед студентів аграрних ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації (листопад,
Запорізька обл.).

Для  розвитку  спортивної  бази  коледжу  депутатом  районної  ради
О.Каліманом було подаровано 10 нових якісних м’ячів.

Проблеми в організації фізкультурно – спортивної роботи:
-  недостатнє  охоплення  позанавчальною  фізкультурно  –  оздоровчою

роботою  студентів,  що  систематично  проводиться  впродовж  навчального
року, показник якого 35 – 40% від загальної кількості;

- потреба у поповненні й осучасненні матеріальної бази;
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- потреба в більш ретельному медичному огляді студентів зі сторони як
викладачів  фізичного  виховання,  так  і  медичного  працівника, кураторів
навчальних груп. 

Результати фінансово-господарської діяльності

Сума  придбаних  необоротних  активів  ВСП  «Василівський  коледж
ТДАТУ»,  проведених  за  рахунок  спеціального  фонду  бюджету  установи
(плата за послуги) протягом 2016р. складає 14232,00 тис. грн., у т.ч.:

− розрахунково-касовий апарат - 1 од. - 6720,00 грн.;
− література для бібліотечного фонду - 7512,00 грн.
Вартість  матеріальних  цінностей,  отриманих  як  благодійний  внесок

протягом 2016 року складає 70920,96 грн.
Результати діяльності навчально-дослідного господарства 
ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» у галузі рослинництва:
− засіяно ячмінь яровий - 10 га, зібрано - 17,6 т, урожайність - 176 ц/га,

використовується на годування тварин на ветеринарній клініці;
− засіяно  соняшник  –  9  га,  зібрано  –  3,2  т, урожайність  –  3,6  ц/га,

реалізовано 3,2 т. 
− зелений корм (люцерна) - 3га, врожай – 11,9 т, використовується для

утримання тварин на ветеринарній клініці.
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14.3 ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»

Загальні положення

Коледж  має  права  відокремленого  структурного  підрозділу
Таврійського державного агротехнологічного університету, веде самостійний
баланс,  має  рахунки  в  установах  банків,  круглу  печатку,  штамп  зі  своїм
найменуванням. Форма власності – державна.

На 01.12.2016 року в коледжі навчається  584 студента, у тому числі на
денному відділенні  –  516 студентів,  з  них на бюджеті  –  430 студентів,  на
контракті – 86 студентів; на заочному – 68 студентів, з них на бюджеті – 60
студентів, на контракті – 8 студентів.

Вивчають загальноосвітні дисципліни для отримання атестата зрілості
на першому курсі - 142 студента, з них 19 – на контракті, на другому курсі -
129 студентів, з них 22 – на контракті, разом навчається 271 студент в тому
числі на контракті – 41 студент.

Таблиця 14.9
Контингент студентів за останні три роки

Контингент студентів 2014 2015 2016

Денна форма навчання 502 511 516

Заочна форма навчання 166 114 68

Всього 668 625 584

Середньорічний контингент студентів:
на денній формі навчання   - 513 осіб;
на заочній формі навчання -   91 осіб;
всього по коледжу               - 604 осіб.
За результатами захисту дипломних проектів та здачі державних іспитів

у 2016 році отримали дипломи молодшого спеціаліста 159  студентів:
- денна форма навчання –  110 студент, у тому числі тих, хто навчався за

кошти державного бюджету – 88 студентів;
- заочна форма навчання –  49 студентів, у тому числі тих, хто навчався

за кошти державного бюджету 25 студентів;
- дипломи з відзнакою отримали 8 студентів: 8 – денної форми навчання

і 0 – заочної;
-  38,5%  дипломних  проектів  розроблено  за  заявками  господарств  і

підприємств,  з  метою  подальшого  використання  дипломних  розробок  в
реальних умовах;

-  більше  115  випускників  коледжу  продовжили  навчання  у  ВНЗ  
ІІІ-VІ р.а.

У 2016 році студенти коледжу отримали свідоцтва державного зразку
про отримання відповідної робочої професії:

- Маляр – 21 особа;
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- Слюсар КВП – 45 осіб;
- Секретар керівника – 27 осіб;
- Водій транспортних засобів категорії «В» і «С» - 50 осіб;
- Машиніст-тракторист категорії А1,А2,С,D1,G1- 40 осіб.
Також у 2016 році в коледжі було підготовлено 88 водіїв категорії «В»

та 30 водіїв категорії «С» на комерційній основі.

Педагогічний склад

Сьогодні в стінах коледжу працює висококваліфікований викладацький
колектив, у складі якого 42 викладача. Серед них: 11 – викладачів-методистів
(25,6%)  –  Булгакова  Л.С.,  Міфле-Чередниченко  С.А.,  Малюта  І.В.,  
Матвієнко  Н.П.,  Нікуліна  Н.В.,  Сакун  В.С.,  Тіга  С.А.,  Топчієв  М.М.,  
Побігун М.Д., Токмакова А.В., Ткачук С.В.; 1 викладач – Довгопола С.О. –
має педагогічне звання «Старший викладач»; 24 – викладач вищої категорії
(48,8 %); 7 – майстрів виробничої практики та 7 лаборантів.

Четверо викладачів мають почесне звання «Відмінник освіти України»:
Сакун В.С.,  Міфле-Чередниченко С.А.,  Малюта  І.В..  Король  Н.В.;  п’ять  –
«Відмінник аграрної освіти і науки України»: Булгакова Л.С., Климович Є.Л.,
Матвієнко Н.П., Побігун М.Д., Тюрнікова С.Г..

Згідно  з  діючим  Положенням  про  Виставку  педагогічного  досвіду  і
творчості молоді та конкурсу «Педагогічні інновації» у 2016 році від коледжу
було  прийнято 16 конкурсних робіт.

За  результатами  участі  у  роботі  навчально-методичного  кабінету
педагогічного  досвіду, виховної  роботи   та  творчості  молоді  ДУ  «НМЦ»
Агроосвіта» за 2015-2016 навчальний рік, колектив коледжу посів  34  місце
серед 118 аграрних  навчальних закладів І-ІІ р.а.

Пройшли підвищення кваліфікації  за  2015-2016 н.р.  10 викладачів,  з
них:

-  стажування  на  кафедрах  ТДАТУ  –  7  осіб:  Андрущенко  О.М.,
Матвіенко Н.П., Назарук Ю.С., Мельник К.Л., Малюта І.В., Токмакова А.В.,
Чернова О.С.;

-  стажування  на  виробництві  –  2  особи:  Фучаджієва  М.А.,  Нікуліна
С.М.;

- курси ФПК при ЗУКООП – Міфле-Чередніченко С.А. 
-  Юрко Л.М.  –  2016  р.  лауреат  XV обласного  конкурсу  «Господиня

свого краю», номінація «Жінка-працівник освіти і науки».

Участь студентів у конкурсах, олімпіадах

Конкурс  ім.  Петра  Яцика  –  3  місце  в  обласному  турі,  участь  у
фінальному турі – Кузьміна Марія (421 група)

Олімпіада з фізики, обласний тур – Лєдовський Артем – 2 місце (122
група), Сапронов Микита – 4 місце (311 група).
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У коледжі вживаються заходи щодо дотримання чинного законодавства
стосовно  утримання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.  Всі  особові  справи  укомплектовані  документами,
підтверджуючими  статус  дітей.  В  усіх  особових  справах  дітей,  які
перебувають під піклуванням фізичних осіб є копії рішень про призначення
піклування над ними. 

Розміри  виплат  відповідають  вимогам  чинного  законодавства.
Стипендія виплачується своєчасно, щомісячно,  в повному обсязі.  Випадків
невиплат  або  затримки  стипендії  немає.  За  літній  період  стипендія
виплачується у повному обсязі щомісяця.

Видатки  на  харчування  проводяться  щомісяця,  виходячи  з  норм,
передбачених у листах Департаменту освіти і  науки Запорізької  державної
адміністрації. Виплати на харчування здійснюються грошовою виплатою. Під
час перевірки з’ясовано, що медичні огляди проводяться систематично, двічі
на рік.

Важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я студентів,
підвищення  працездатності  та  збільшенні  тривалості  активного  життя
відіграє фізична культура. Велика увага приділяється фізичному вихованню
студентів,  де  діють  секції  з  волейболу,  баскетболу,  настільного  тенісу,
гирьового  спорту, футболу. Студенти  беруть  активну  участь  в  спартакіаді
коледжу, обласних змаганнях та Всеукраїнській спартакіаді серед студентів
аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. з різних видів спорту.

За  підсумками  обласної  спартакіади  серед  аграрних  ВНЗ  І-ІІ  рівнів
акредитації  коледж  зайняв  І  місце,  а  у  Всеукраїнській  спартакіаді  серед
студентів  аграрних  ВНЗ  І-ІІ  р.а.  посів  ІІІ  місце.  Студенти-спортсмени
коледжу в 2016 році досягли високої спортивної майстерності та спортивного
удосконалення, з них: 5 кандидатів у майстри спорту. Студент Данилевський
Сергій у жовтні став чемпіоном світу серед юніорів з гирьового спорту. За
2016 рік 4 студенти брали участь у міжнародних, 4 – у Всеукраїнських та 58 –
в обласних спортивних змаганнях.

За роки існування коледж успішно накопичував багаторічний досвід в
освітньому  процесі.  Його  навчально-виробничий  комплекс  оснащений
необхідним технологічним обладнанням, яке широко використовується при
проведення  теоретичних  і  практичних  занять.  Сюди  входять  методичний
кабінет, комп’ютерні класи, лабораторії, полігон для проведення практичних
занять з водіння машин, навчально-виробнича майстерня.

Для  забезпечення  якісного  набору  студентів  та  задоволення  потреб
аграрного  сектору  у  коледжі  щорічно  розробляються  і  неухильно
виконуються  заходи  з  проведення  профорієнтаційної  роботи.  Викладачі
відвідують  сільські  і  міські  школи,  де  зустрічаються  з  учнями  випускних
класів та ознайомлюють їх зі спеціальностями, за якими у коледжі готують
фахівців  середньої  ланки,  а  також умовами  прийому  до  коледжу. У  січні
місяці створено «Штаб Відбіркової комісії з профорієнтаційної роботи».
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Профорієнтаційна робота

Для покращення профорієнтаційної роботи Штабом виконані наступні
заходи:

-  створена  робоча  група  (до  її  складу  входили викладачі  від  кожної
циклової комісії коледжу);

- розподілені маршрути руху;
- графіки відвідування сільських та міських шкіл.
Робота  була  проведена  майже  у  всіх  школах  Мелітопольського,

Веселівського, Михайлівського та Якимівського районів.
У січні та квітні 2016 року було проведено «День відкритих дверей», до

якого ретельно підготувались всі циклові комісії, організована зустріч батьків
абітурієнтів з адміністрацією, провідними викладачами коледжу, проведено
демонстрацію відеофільму, в якому відображена історія розвитку навчального
закладу, проведено екскурсію по коледжу, концерт художньої самодіяльності,
а також організована виставка досягнень коледжу за останні роки.

У  2016  році  діяли  довгострокові  курси  з  підготовки  абітурієнтів  до
вступу у коледж на яких навчалося 28 осіб, та двотижневі підготовчі курси на
яких навчалося 56 осіб.  Із 84 випускників підготовчих курсів зараховано на І
курс 69 осіб.

                                На денну форму навчання:
Подано заяв всього за всіма спеціальностями – 325 осіб.    
У  2016  році  на  денне  відділення  було  зараховано  -  142  студента  на

основі базової загальної середньої освіти та 20 студентів на основі повної
загальної освіти.

Зараховано за державним замовленням – 115 студ.
Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 48 студ.
Дитина-сирота – 4 студ.
Дитина-інвалід – 0 
Діти з багатодітних сімей -0 
                                      На заочну форму навчання:
Подано заяв всього за всіма спеціальностями – 38 осіб.
Зараховано всього на навчання – 27 студентів 
Зараховано за державним замовленням – 25 студентів  
Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 2
Із аналізу роботи відбіркової комісії, необхідно відмітити, що на жаль

ще  низьким  залишається  рівень  інформованості  абітурієнтів  про  коледж,
правила прийому.

У поточному році діють довгострокові курси з підготовки абітурієнтів
до вступу у коледж на яких навчається 11 осіб. 
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Матеріально-технічна база

Загальний  стан  будівель  та  приміщень  навчального  закладу
задовільний. У коледжі планово проводяться поточні та косметичні ремонти
приміщень  загального  використання,  кімнат  в  гуртожитку,  навчальних
кабінетів та лабораторій – силами працівників та студентів.

Щорічне надходження спонсорської допомоги витрачається на розвиток
навчально-матеріальної  бази,  тобто  на  придбання  комп'ютерної  техніки,
кабінетного  обладнання,  поповнення  бібліотечного  фонду,  придбання
бланкової  документації  для  навчального  процесу,  обладнання  гуртожитку
тощо.

Загальна площа приміщень навчальних корпусів навчального закладу
7636м2.  У  коледжі  передбачено  окремі  приміщення  для  адміністративного
персоналу,  для  педагогічних  працівників  і  технічного  персоналу;  вхід  до
коледжу  обладнаний  пандусом,  актова  зала  на  200  посадкових  місць;
спортивна  зала  площею  320  м2;  обладнаний  спортивний  майданчик  у
внутрішньому  дворі  коледжу;  бібліотека  з  книжним  фондом  33759
примірників;  читальний зал  на  60 посадкових місць;  3  діючих внутрішніх
туалети, 1 туалет зовнішній; їдальня на 60 посадкових місць.

У  коледжі  25  кабінетів  і  23  лабораторії,  3  комп’ютерних  класи.
Навчальні кабінети обладнані відповідно до діючих вимог. Навчальна площа
будівель 5600 м2. Навчально-виробничої майстерні 977 м2. Балансова вартість
встановленого обладнання 629056 грн.

У  коледжі  є  усі  необхідні  дозвільні  документи  органів  державного
нагляду на здійснення освітньої діяльності. Приміщення навчального закладу
використовуються ефективно та раціонально.

Фінансова діяльність

По бюджету середньорічна з/плата у коледжу з розрахунком премій і
надбавок  склала  на 01.12. 2016р. - 3542 грн.( 3897127:100чол.:11м), що на
485 грн. більше, ніж у 2015 році, в  том числі виплачено:

-  матеріальна  допомога на оздоровлення  - 108134,00 грн.   
- матеріальна допомога  -24746,00 грн.
- премії    -   109 272,00 грн. 
По спецкоштам середньорічна з/плата у коледжу з розрахунком премій і

надбавок склала  на 01.12. 2016р. – 735,5 грн.( 809018:100чол.:11м), що на
115 грн. більше, ніж у 2015 році, в  том числі виплачено:

-  матеріальна  допомога на оздоровлення  - 15018,00 грн.   
- матеріальна допомога  -700,00 грн.
- премії - 9719,00 грн.
Кредиторська  заборгованість  на  01.12.2016  рік  по  заробітній  платі,

стипендії, харчуванню дітей-сиріт, комунальні послуги – відсутня.
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14.4 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

Загальні положення

Підготовка  фахівців  коледжем  здійснюється  з  3 галузей  знань  та  
4 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст». 

Разом  з  дипломами  молодшого  спеціаліста  студенти  отримують
робітничу професію.

Коледж  діє  на  підставі  Положення  про  ВСП  «Оріхівський  коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету».

Структурні  підрозділи коледжу створюються  згідно з  законодавством
відповідно до головних завдань діяльності  і  функціонують згідно окремих
положень.

Структурними підрозділами коледжу є: відділення, циклові (предметні)
комісії, навчальні лабораторії та кабінети,  навчально-виробнича майстерня,
навчально-дослідне  господарство,  адміністративно-господарська  частина,
бухгалтерія,  відбіркова  комісія,  бібліотека,  їдальня,  два  гуртожитки,
студентська рада.

У навчальному закладі існують три відділення:  механізації сільського
господарства та управління, економічне та заочне. В коледжі чотири  циклові
комісії  (загальноосвітніх  та  соціально-гуманітарних  дисциплін;
загальнотехнічних  та  спеціальних  дисциплін;  соціальних,  економічних  та
облікових дисциплін;  практичного навчання).

 Навчальних груп  за денною та заочною формами навчання – 29, з них:
19 – за денною та 10 – за заочною формами навчання.

Станом на 01.12.2016 року контингент студентів складає 558 осіб, в т.ч.
на денній формі навчання – 414 осіб,  на заочній - 144,  з яких: за рахунок
державного  бюджету  за  денною  і  заочною  формами  навчаються  
437 студенти, за рахунок фізичних осіб – 121 студент.

Прийом студентів у 2016 році склав: 
-  за  денною  формою:  всього  –  131  студент,  з  них:  122  студенти  за

державним замовленням та 9 студентів, які навчаються за рахунок фізичних
осіб;

- за заочною формою навчання: всього – 80 студентів, з них: 71 студент
за державним замовленням та 9 студентів за рахунок фізичних осіб.

У 2016 році випущено 166 студентів, в т.ч. за денною формою навчання
– 107, за заочною 59 студентів. 

Дипломи з відзнакою отримали  6 студентів.
Працевлаштування  випускників  коледжу  у  2016  році,  відповідно  до

Постанови  КМУ від  15.04.2015р.  №216  «Про  порядок  працевлаштування
випускників  ВНЗ,  підготовка  яких  здійснювалася  за  державним
замовленням», здійснювалося ними самостійно.       
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Матеріально-технічна база коледжу

Навчальна  база  коледжу  налічує  19  навчальних  кабінетів  і  15
навчальних  лабораторій.  Деякі  навчальні  кабінети  об`єднують  споріднені
дисципліни або предмети.

Лабораторії  та  кабінети  навчальних  корпусів,  навчальні  майстерні
відповідають  вимогам  навчальних  планів  і  програм  із  спеціальностей,
обладнані  на  достатньому  рівні  меблями,  необхідним  обладнанням,
приладами,  макетами,  технічними  засобами  навчання,  інструктивно-
методичним  та  роздатковим  матеріалом.  Відповідальність  за  збереження  і
раціональне  використання  обладнання  покладено  на  матеріально-
відповідальних осіб (завідуючих лабораторіями  та кабінетами).

Навчальне  обладнання  кабінетів  і  лабораторій  в  цілому  відповідає
діючим типовим перелікам і постійно модернізується і оновлюється силами
викладачів та майстрів виробничого навчання.

Всі  паспорти  кабінетів  та  лабораторій  є  в  наявності,  переглянуті  та
перезатверджені,  забезпечені  інструкціями  з  охорони  праці,  правилами
безпеки, журналами інструктажів.

Для  організації  навчального  процесу  в  коледжі  створені  лабораторія
інформаційних технологій та лабораторія «Навчальна бухгалтерія», які мають
чотири комп'ютерні класи, де встановлені 46 персональних комп'ютерів. Всі
чотири  комп’ютерні  класи  підключені  до  мережі  Інтернет  та  локальної
мережі.

Станом  на  01.12.2016  року  в  коледжі  наявні  26  електронних
підручників та  100%, від потреби, методичних матеріалів для самостійної
роботи студентів над навчальним матеріалом, електронним ресурсом покрито
32% дисциплін навчальних планів.

Читальна  зала  має   через  точку  доступу  WI-FI  доступ  до  інтернет-
ресурсів, електронної бібліотеки коледжу.

Організація та якість навчального процесу 

Організація  та контроль за  якістю  навчального процесу здійснюється
керівництвом  коледжу  відповідно  до  Положення  про  освітній  процес  у  
ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ», яке затверджено директором коледжу та
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
у  відокремлених  структурних  підрозділах  Таврійського  державного
агротехнологічного університету. 

У 2016 році в коледжі розроблено і введено в дію положення:
- про денне відділення (нова редакція);
-  про  рейтингову  оцінку  роботи  педагогічних  працівників  (нова

редакція).
В коледжі розроблений і діє графік навчального процесу відповідно до

якого проводяться навчальні заняття та практики. 
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Вся  навчально-методична  документація  з  кожної  дисципліни
затверджується  до початку кожного семестру.

Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах: навчальні
заняття,  виконання  індивідуальних  завдань,  самостійна  робота  студентів,
консультації, практична підготовка і контрольні заходи.

Щосеместрово розробляється графік відвідування занять викладачів та
майстрів  виробничого  навчання  адміністрацією  коледжу,  що  дозволяє
контролювати  та  аналізувати  якість  проведення  занять  педпрацівниками.
Результати перевірки по кожному викладачу обговорюються в кінці кожного
семестру на методичних радах, аналізи занять здаються методисту коледжу в
письмовому вигляді.

Обговорення найбільш важливих питань навчально-виховного процесу
проводиться  на  засіданнях  циклових  комісій,  методичної  ради,  які
проводяться щомісяця, на педагогічних та адміністративних радах. 

Обмін досвідом між викладачами проходить на  педагогічних читаннях,
в  школі молодих викладачів,  при проведені та участі в майстер-класах, при
проведенні відкритих занять.

В  2016  році  було  проведено  п’ять  розширених  засідань
адміністративної  ради,   вісім засідань педагогічної  ради,  десять  засідань
методичної ради. 

Організаційна,  навчально-методична  та  виховна  робота  викладачів
здійснюється  відповідно  до  їх  індивідуальних  планів,  які  подаються  до
навчальної  частини  на  початку  навального  року.  Це  дає  змогу  в  кінці
навчального  року  адміністрації  зробити  аналіз  роботи  викладача  і  надати
йому рейтингову оцінку.

Оцінювання знань  студентів проводиться відповідно за  Положенням
про оцінювання знань студентів у відокремлених структурних підрозділах за
вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Дані  про  успішність,  якість  знань  студентів  та  кількість  пропусків
занять подаються в навчальну частину за наслідками щомісячної атестації (по
модульних заліках) та  двох екзаменаційних сесій, аналізуються на засіданнях
циклових комісій, методичної та педагогічної рад, студентської ради.

На  кожному  відділенні  проводяться  ради  профілактики,  які
обговорюють  питання  роботи  з  невстигаючими  студентами,  тими,  хто
пропускає навчальні заняття, порушує дисципліну. 

Протягом 2016 року за низьку успішність та невиконання навчального
плану з коледжу відраховано лише шість студентів.

Практичне навчання студентів здійснюється згідно графіку навчального
процесу. Вся документація по проведенню практичного навчання розроблена
викладачами  та  майстрами  на  початку  кожного  семестру  та  затверджена
заступником директора з практичного навчання. Зриви графіку навчального
процесу  в цілому та практичної підготовки за звітний період відсутні.

Навчальні практики в 2016 році по всіх спеціальностях проведено на
базі коледжу та навчально-дослідного підрозділу.
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Виробничі практики студентів проведено на базі навчально-дослідного
господарства коледжу та кращих аграрних підприємств Запорізької області (в
основному за місцем проживання студентів), з якими заключені договори на
співпрацю.

В  цілому  результати  літної  екзаменаційної  сесії  2016  року  показали
абсолютну  успішність  студентів  на  рівні  99,5%,  якісну  успішність  по
контингенту  27,5%, якісну успішність в розрізі дисциплін в середньому 53%,
що  відповідає вимогам державних стандартів.

Характеристика педагогічного складу

В  2016  році  підготовку  молодших  спеціалістів  в  коледжі  по  усіх
спеціальностях  здійснювали 44  викладачі  та  5  майстрів  виробничого
навчання,  що  складає  49   штатних  педагогічних  працівників.  Педагогічну
освіту  мають  39  викладачів  (88%).  В  2016  році  пройшли  навчання  по
психолого-педагогічному  мінімуму  при  Запорізькому  інституті
післядипломної педагогічної освіти п’ять викладачів (12%).

Викладачів «вищої»  категорії – 26 осіб,  викладачів «першої» категорії
– 16 осіб; викладачів «другої» категорії – 4 особи; категорії «спеціаліст» -  3
особи.

Три  викладачі  мають  звання  «викладач-методист»,  п’ять  викладачів
мають педагогічне звання «Старший викладач». 

Всі викладачі мають вищу освіту і викладають дисципліни відповідно
до фаху.

Один  викладач  має  почесне  звання  «Відмінник  освіти  України»,
чотири викладачі -  Почесне звання «Відмінник аграрної освіти України І-ІІІ
ступеня», один педагогічний працівник має Трудову відзнаку  «Знак Пошани»
Міністерства АПК.

В  2016  році  проведено  чергову  атестацію  педагогічних  працівників.
Всього  підлягало  атестації  27  осіб,  атестовано  –  26.  Один  викладач
звільнився.  Атестовано  та  підтверджено  кваліфікаційні   категорії:  вища
категорія – 18; перша категорія – 3; ІІ  категорія – 1, майстер виробничого
навчання І категорії – 4.

Організаційно-методична робота

Методична  робота  в  Оріхівському  коледжі  є  частиною  системи
внутрішньоколеджного  управління,  спрямованої  на  формування
інноваційного  освітнього  середовища,  підвищення  науково-теоретичного  і
загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки,
розвитку  педагогічної  компетентності,  формування  професійної
майстерності, спонукання до самоосвіти й саморозвитку. 

Методичний  кабінет  коледжу  є  центром  навчальної,  науково-
методичної  роботи  з  викладачами,  де  надаються  навчально-методичні
консультації;  спрямовується  та  координується  робота  циклових  комісій
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начального  закладу;  здійснюється  розробка,  апробація  та  впровадження
освітніх  технологій,  інноваційних  методик  у  навчально-виховний  процес;
створюється  навчально-методичне  забезпечення  циклових  комісій
навчального закладу;  розробляються  й впроваджуються в практику роботи
циклових  комісій  методичні  рекомендації,  положення  щодо  вдосконалення
навчально-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців.

На базі методичного кабінету проводяться засідання  методичної ради,
наради  голів  циклових  комісій;  індивідуальні  консультації  для  викладачів;
огляди новинок психолого-педагогічної, методичної, періодичної літератури.
Надається  методична  допомога  викладачам-початківцям.  Для  них
організовано роботу Школи молодого викладача.

Викладачі коледжу максимально зорієнтовані на впровадження методів
і  прийомів  сучасних педагогічних технологій,  спрямованих на підвищення
пізнавальної  активності  студентів.  Адже  сучасному  викладачу  необхідно
володіти  продуктивними  методиками,  якщо  він  дійсно  хоче  підготувати
студента до життя і праці в сучасному суспільстві.

У  практиці  навчально-виховної  діяльності  навчального  закладу
найпоширеніші  такі  технології  навчання:  диференційоване  навчання,
проблемне  навчання,  ігрові  технології  навчання,  інформаційні  технології
навчання, кредитно-модульна технологія навчання, особистісно орієнтоване
навчання.

Викладачі  коледжу  активно  впроваджують  у  навчальний  процес
інформаційно-комунікаційні  технології.  Лекційні  та  практичні  заняття
забезпечують  мультимедійною  підтримкою,  адже  постійне оновлення
матеріально-технічної бази коледжу з урахуванням останніх досягнень науки
і техніки дає змогу розвивати та використовувати мультимедійні технології,
бо студентів привертає новизна проведення мультимедійних занять.  

Одним  із  засобів  організації  ресурсно  орієнтованого  навчання  є
технологія   мережного  проекту,  заснованого  на  пошуку  інформації  в
Інтернеті: завдяки конструктивному підходу, студенти не тільки добирають і
упорядковують  інформацію,  отриману з  Інтернету, але  й  скеровують  свою
діяльність на поставлені перед ними завдання. 

Ще  один  вид  проблемного  заняття,  який  використовують  викладачі
коледжу  -  Вебквест,  під  час  виконання  якого  студенти  використовують
інформаційні ресурси Інтернету, здійснюють пошук необхідної інформації та
пересилку її на електронну адресу викладача. 

Введено в практику роботи коледжу інноваційні підходи до проблеми
оцінювання рівня знань студентів,  заснованих на розробці  та використанні
комплексу комп’ютерних методик тестування й діагностування, контролю та
оцінювання рівня засвоєння знань.

На огляд-конкурс педагогічних інновацій у коледжі було представлено
35  експонатів,  серед  них  конкурсних  робіт  –  31  (всього  взяло  участь  35
викладачів).  До  Книги  Пошани  занесені  прізвища  трьох  педагогічних
працівників – активних учасників конкурсу педагогічних інновацій.
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    Методична  робота  спонукає  кожного  викладача  до  підвищення  свого
фахового  рівня;  сприяє  взаємному  збагаченню  членів  педагогічного
колективу  педагогічними  знахідками,  дає  змогу  молодим  спеціалістам
вчитися  педагогічної  майстерності  у  старших  та досвідченіших  колег,
забезпечує підтримання духу творчості в педагогічному колективі. 

Таблиця 14.10
Підвищення кваліфікації викладачів коледжу 

в 2016 році

Всього
викладачів,

що
пройшли

ПК

Форма підвищення кваліфікації

ПК з відривом від
виробництва

ПК без
відриву від

вироб-
ництва

Стажування
без відриву

від
виробництва

Стажування
з відривом

від
виробництва

Інші
формиспец

дисципліни
загально-

освітній цикл

8 - - 3 5 - -

Виховна робота

У  2016  році  виховна  робота  в  коледжі  здійснювалася  згідно:
Комплексного   річного  плану  роботи,   Календарних  планів  національного
виховання  студентів  (семестрових);  планів  виховної  роботи   класних
керівників груп;  плану роботи музею історії коледжу та рідного краю; плану
роботи ради з профілактики та попередження правопорушень; планів роботи
гуртків та спортивних секцій; плану роботи методичного об’єднання класних
керівників; плану роботи бібліотеки.

Серед  напрямів  національного  виховання  важливе  місце  займають
національно-патріотичний,  естетичний, трудовий напрямки.

Студенти  коледжу  -  активні  учасники  обласних  (акція-велопробіг
«Єднаємось  в  ім’я  Перемоги»,  присвячений  71-ї  річниці  Перемоги  над
нацизмом  у  Європі),.  районних  молодіжних  акцій  патріотичного
спрямування («Молодь Оріхівщини - захисникам Вітчизни», «Ми - українці,
ми - європейці», «Великодній кошик-солдату»). В коледжі діє волонтерський
загін;  студенти  долучаються  до  збору  коштів  для  надання  матеріальної
допомоги жителям Луганської та Донецької областей.

Проводяться  Уроки  Мужності  («Зима,  яка  нас  змінила»),  зустрічі  з
ветеранами  Другої  світової  війни,  воїнами  ЗСУ  -  учасниками  збройного
протистояння в зоні АТО, волонтерами, цикли виховних заходів, присвячених
річницям від народження видатних українських письменників та громадських
діячів,  історії  українського  козацтва,   екскурсії  до  визначних  місць
запорізького  краю  тощо.  Налагоджено  співробітництво  з  Запорізькою
обласною  дитячо-юнацькою  спортивною  школою  «Спас».  Юнаки  ІVкурсу
були запрошені на День відкритих дверей в Оріхівському райвійськкоматі.
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Розпочато роботи по реконструкції  музею  історії  коледжу та  рідного
краю. З метою оновлення експозиції проводиться пошукова робота, до якої
залучені студенти всіх академічних груп.

Діяльність  студентського  самоврядування(студентська  рада  коледжу,
студентські  ради  відділень,   студентська  рада  гуртожитку,  активи  груп)
спрямована  на  формування  у  студентської  молоді  активності  та
відповідальності  за  доручену  справу,  покращення  якісних  показників
навчання. Студентська рада (голова – Агашкова Дар`я) – ініціатор проведення
волонтерських  («Різдвяний  кошик –  воїнам  АТО», «Ветеран  живе  поруч»;
перераховано  благодійний  внесок  у  фонд телемарафону  до Дня захисника
України і Дня Збройних Сил України) та екологічних  («Листя», «За чисте
довкілля») акцій.

 Щороку  проходить   звітна    Конференція  студентського
самоврядування.  Обрані   представники  від   студентської  молоді  (згідно
квоти)  беруть  участь  у  засіданнях  колегіальних  органів  управління   ВНЗ
(адміністративна  та  педагогічна  ради,  рада  профілактики  правопорушень,
конференція  трудового  колективу,  засідання  стипендіальної  комісії).  У
вересні 2016 року студенти вперше брали участь у виборах ректора ТДАТУ.

  Діє  студентський  профспілковий  комітет.   Щорічно  підводяться
підсумки огляду-конкурсу на кращу академічну групу відділення, переможці
нагороджуються  екскурсійною  поїздкою  по  визначних  місцях  області,
південного регіону України.

Працюють  8 спортивних секцій. У 2016 році  команда коледжу посіла
ІІ місце в обласному етапі  Всеукраїнської олімпіади серед аграрних   ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації. 

Студенти  коледжу  -  призери    фестивалю   художньої   творчості
обласного   етапу  Всеукраїнського  фестивалю  художньої  творчості  серед
колективів аграрних ВНЗ  «Софіївські зорі Таврії» - дипломи І-ІІ ступенів.
Працюють гуртки: сучасного українського танцю, вокальний. 

Кращі  студенти представляють навчальний заклад на  Всеукраїнських
зльотах  іменних  стипендіатів  і  відмінників  навчання  «Лідери  АПК  ХХІ
століття» (м. Кам`янець-Подідьський, Лупинос  А.),  ХІ  зльоті  студентської
еліти ТДАТУ( вересень, Агашкова Д., Лупинос А.).

У студентському  гуртожитку проживає 110 осіб. З метою комплексного
вирішення  актуальних   проблем  проводяться   збори  за  участю  студентів,
адміністрації  коледжу,  класних  керівників,  працівників  гуртожитку
(«Проблеми вирішуємо разом»).  Працює Wi-Fi,  цифрове ефірне телебачення
Т-2. 

З  метою   поліпшення  житлово-побутових   та  умов  для  навчання  і
відпочинку   в  студентському  гуртожитку,   поширення  кращого  досвіду
організації  житлово-побутових  умов,   активізації  роботи  органів
студентського самоврядування,  стимулювання активної  участі  студентів   в
організації побуту та дозвілля щороку проводиться конкурс на кращу кімнату
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студентського гуртожитку;  результати оголошуються під час урочистостей з
нагоди Міжнародного дня студентів.

Бібліотечний фонд коледжу -   понад 38 тисяч  примірників  наукової,
навчальної  та  художньої  літератури;  щорічно  проводиться  підписка  на
періодичні  видання,  що  сприяє  підвищенню  якості  навчально-виховного
процесу.

Громадське,  спортивне,  культурно-масове  життя  коледжу
висвітлюються на сторінках газети «Студентський вісник», сайті навчального
закладу.

Налагоджено  тісну  співпрацю  з  батьками,  проводяться  батьківські
збори, працюють батьківські комітети.

Організація роботи відбіркової комісії у 2016 році

Під час  вступної  кампанії  2016  року робітниками відбіркової  комісії
коледжу було оброблено 384 заяв від вступників денної форми навчання та
91  заява  від  випускників  заочної  форми.   Дані  про  всіх  вступників
обов'язково  вносились  до  Єдиної  державної  бази  з  питань  освіти,  із  якої
передавалися до інформаційно-пошукової системи "Конкурс".

У  2015-2016  навчальному  році  у  коледжі  проводились  заплановані
профорієнтаційні  заходи:  організовані  і  проведені  безкоштовні
консультаційні  заняття  з  дисциплін  українська  мова  та  математика  для
випускників загальноосвітніх шкіл; 26 березня відбувся  урочистий захід –
День  відкритих  дверей,  на  якому  учні  та  їх  батьки  мали  змогу   ближче
познайомитися з матеріально-технічною базою коледжу,  поспілкуватися із
завідувачами  відділеннями,  викладачами,  студентами,  отримати  необхідні
консультації  щодо  вибору  майбутньої  професії,  була  запропонована
концертна програма, виставка творчих робіт студентів, екскурсія по коледжу,
гуртожиткам,  навчально-виробничим  майстерням;  налагоджені  та
підтримуються взаємовідносини з  загальноосвітніми закладами Запорізької
області,  районними  центрами  зайнятості,  військкоматами  та  аграрними
ліцеями.

Інформація  про  прийом до  коледжу  та  вступну кампанію 2016  року
неодноразово надавалася на  радіо «Славія»,  в районні газети. 

Прийом студентів у 2016 році склав: 
-  за  денною  формою:  зараховано  всього  –  131  студент,  з  них:  122

студентів  за  державним  замовленням  та  9  студентів,  які  навчаються  за
рахунок фізичних осіб;

- за заочною формою: зараховано всього – 80 осіб: з них: 71 студент за
державним замовленням та 9 студентів за рахунок коштів фізичних осіб.

Соціальний захист студентів та співробітників коледжу

Соціальний  захист  працівників  і  студентів   коледжу  передбачений
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колективним  договором,  Положенням  про  ВСП  «  Оріхівський  коледж
ТДАТУ».

Метою соціального захисту співробітників та студентів коледжу є:
1. Забезпечення зайнятості працівників коледжу  і додержання режиму

праці і відпочинку згідно законодавства.
2. Забезпечення кожного працівника роботою згідно  з укладеним з ним

договором  або  контрактом,  недопущення  безпідставного  звільнення
працівників.

Педагогічне  навантаження  педагогічного  складу  коледжу
встановлюється  відповідно  до  норм  чинного  законодавства,  за  згодою
викладачів і погоджується профспілковим комітетом.

У  2016   навчальному  році  профспілковим  комітетом   було  надано
матеріальної  допомоги на суму 7200 гривень.  На культурно-масову роботу
виділено 22000 гривень  (до Нового року всім співробітникам коледжу та їх
дітям  віком  до  18  років  згідно  рішення  профспілкового  комітету  будуть
видані  подарунки,  з   нагоди  8  Березня  всім  жінкам  коледжу  роздані
подарунки).

До  Нового  року  планується  провести   новорічне  свято  з  участю
студентів для дітей співробітників коледжу та дітей Оріхівського притулку.

В 2016 році профкомом співробітників було перераховано в Червоний
хрест 700 гривень.

Усім працівникам коледжу надаються  щорічні відпустки з відповідною
тривалістю, згідно графіку відпусток, який затверджує директор коледжу.

За рахунок коледжу у 2016 році оздоровлення працівників у санаторіях
та спортивно-оздоровчих базах не проводилось.

За рахунок коштів студентської профспілкової організації організовано
екскурсійну поїздку груп-переможців у  рейтингу-конкурсі академічних груп
коледжу та талановитих і обдарованих дітей, дітей-сиріт у кількості 27 осіб
по історичних місцях Запорізької області (м. Запоріжжя, о. Хортиця).

Разом  із керівником історичного гуртка  була проведена екскурсія по
Шовковому шляху Запорізької області, відвідано поселення на Лисій горі     с.
Юрківка,  де  проводяться  археологічні  розкопки.  Також  були  організовані
поїздки  в  Асканію-Нова  в  травні  –  червні  2016  року  для  відмінників  та
переможців олімпіад.

На  базі  навчального  закладу  були  проведені  спортивні  змагання   з
тенісу, учасники спортивних змагань  харчувались безкоштовно, а також при
визначенні результатів   переможці нагороджені цінними призами.

До  Дня студента при проведенні підсумків огляду-конкурсу  «Краща
кімната гуртожитку» згідно Положення  було нагороджено 3 кращі кімнати та
вручено подарунки;  крім того для всіх студентів  17 листопада 2016 року
була проведена дискотека.

Для  медичного  обслуговування   студентів  і  працівників  коледжу
виділяються  кошти для  придбання  перев’язочних матеріалів,  для  закупівлі
води   резервуарної  «Оріхівської»,  шприци  для  проведення  вакцинації
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студентів.
Постійно   виділяються  кошти  для  проведення  загальноколеджних

заходів і проведення тижнів циклових комісій.
Первинна  профспілкова  організація  співробітників  та  студентів

перерахували кошти  на проведення обласного благодійного телемарафону до
Дня  захисника України та Дня Збройних сил України.

Безкоштовно  надавались  кошти  на  харчування  студенту  Столяренко
Михайлу 21ов група.

При  проведенні випускного вечора студентам-випускникам, які мають
дітей, було урочисто вручено цінні подарунки на суму 400 гривень кожному.

Для  проведення  урочистостей   до  випускного  вечора  в  2016  році
використані кошти на оплату духового оркестру в сумі 1600 гривень.

В Красногорівську школу Донецької області  профспілкою студентів та
співробітників направились кошти  для придбання  підручників, шкільного
приладдя.

За  рахунок  коштів  студентського  профкому  надані  кошти  на
матеріальну допомогу в сумі 100 гривень.

Головою профспілкового комітету було проведено бесіду зі студентами
коледжу на тему їх соціальних прав і гарантій.

Кожен  рік  проводиться  безкоштовний  медичний  огляд   працівників
коледжу.

За рахунок коштів профспілкового комітету  були влаштовані свята для
працівників  до Дня працівників освіти,  8 Березня.

У коледжі станом на 01.11.2016 року навчається 14 пільговиків, з них:
- 8 дітей-сиріт,
- 6 дітей-інвалідів.
Всі  вони  забезпечуються  відповідною  допомогою  згідно  чинного

законодавства.

Фінансова діяльність

Фінансова  діяльність  здійснюється  на  підставі  єдиного  кошторису
доходів  і  витрат.  У  кошторисі  врахована  об'єктивна  потреба  в  коштах
коледжу, виходячи з основних виробничих показників.

Фінансування підготовки фахівців проводиться за рахунок:
- коштів Державного бюджету;
- коштів спеціального фонду.
Кошти, що надходять з Державного бюджету, використовуються лише

за  цільовим  призначенням:  на  виплату  заробітної  плати,  стипендії,
харчування сиріт та оплату комунальних платежів.

У 2016 році  заплановано видатки: 
7046,435 тис. грн. – загальний фонд;
7000,0 тис. грн. – спеціальний фонд, в тому числі:

5730,7 тис. грн. – реалізація с .г. продукції;
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570,9 тис. грн.  – платне навчання;
380,9 тис. грн. – плата за гуртожиток;
409,9 тис. грн. – виручка їдальні;
27,1 тис. грн. – інші надходження.

За рахунок коштів спеціального фонду:
Придбано  основних  засобів  на  оновлення  матеріально-технічної  бази
коледжу та забезпечення навчального процесу більш сучасними технічними
засобами і обладнанням:

97,3 тис. грн.;- системні блоки – 34 шт.;
24,6 тис. грн. - монітори – 32шт.;
15,9 тис. грн. - інші;
8,1 тис. грн. - література.

Проведено поточні ремонти автомобілів, тракторів та с. г. техніки:
43,9 тис. грн. – двигун СМД-31 (комбайн ДОН) ;
23,0 тис. грн. –  КПП  (трактор Т-150К);
37,5 тис. грн. – с. г. шини  та автошини;
162,5 тис. грн. – запчастини та акумулятори.

Для забезпечення  виробництва с. г. продукції придбано:
990,8 тис. грн. ПММ, в т. числі:

259,5 тис. грн. – бензин;
715,0 тис. грн. – дизпаливо;
16,3 тис. грн. – олива;
535,4 тис. грн. – посівний матеріал;
384,0 тис. грн. – добрива;
186,4 тис. грн. –  пестициди.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки:
280,0 тис. грн. – продукти харчування;
24,0 тис. грн. – відрядження;
821,6 тис. грн. - оренда паїв;
582,0 тис. грн. – ПДВ;
332,5 тис. грн. – комунальні платежі.
Оновлено аудиторний фонд: 82,0 тис. грн. – столи, стільці, шафи.
Проведено поточні ремонти та реконструкції: 129,0 тис. грн. - читальної

зали та бібліотеки, музею, гуртожитку,  водопровідної системи, їдальні; 86,3
тис. грн. – виробничих приміщень НДП.

З метою економії теплоенергії проведено заміну: 74,3 тис. грн. -  вікон і
дверей в навчальних корпусах.

Протягом  2016  року  надійшли  благодійні  внески  в  натуральному
вигляді всього на суму 185,8 тис. грн.,  в тому числі: 

9,0 тис. грн. - телевізор – 1 шт.
8,7 тис. грн. - принтери – 3 шт.
3,4 тис. грн. - планшет – 1 шт.
6,9 тис. грн. - пральна машина «Zanusi» - 1 шт. 
2,5 тис. грн. - картина «Карпати» - 1 шт.
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1,2 тис. грн. - міксер «Zelmer» - 1 шт.
143,4 тис. грн. - ПММ.
8,5 тис. грн. -  папір ксероксний.
2,2 тис. грн. - спортінвентар та інші.
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14.5 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

Загальні положення

Матеріально-технічна база для організації та забезпечення навчально-
виховного процесу:
Дослідне господарство – 740 га;
Комп’ютерна мережа – 6 дисплейних класів (87 комп’ютерів);
Транспортні  засоби  та  с.г.  машини  –  25  автомобілів,  18  тракторів,  
8 комбайнів.
Навчальні кабінети та лабораторії – 114 та 58 відповідно
Лабораторія комп’ютерних та інформаційних технологій
Лабораторія інтерактивних технологій  - 11 комп’ютерів
Телестудія – 1
Інтернет-клас – 1
Навчально-практичний центр – працює з 15 регіонами України
Базові підприємства для проходження практики - 38

Соціально-побутові об’єкти:
Гуртожитки – 4
Актові зали – 2
Музей історії коледжу – 1
Бібліотека – 65 тис. прим. 
Спортивні кімнати (гуртожитки) – 2
Лекційна зала – 1
Спортивні зали – 3
Медичний пункт – 1
Конференц-зал – 1
Студентська юридична консультація – 1
Кімнати для гурткової роботи – 8
Буфет – 2

У навчальному закладі функціонують три відділення:
- «Механізація,  енергетика  та  будівництво»,  завідувач  відділення

Гребінчак О.І.;
- «Економіка та комп’ютерні технології», завідувач відділення Гайбура

Т.А.;
- «Правознавство  та  землевпорядкування»,  завідувач  відділення

Вітовщик В.А.
Навчально-практичний  центр  ВСП  «Новокаховський  коледж

ТДАТУ»
Завдання: 
− забезпечення  проведення  навчальних  практик  зі  спеціальних

дисциплін в першу чергу;
− механізації,  електрифікації,  гідромеліорації,  землевпорядкування,

тощо;
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− відпрацювання окремих елементів технологічних і переддипломних
практик;

− проведення  короткотермінових  курсів  підвищення  кваліфікації,
стажування викладачів і майстрів виробничого навчання, а також спеціалістів
виробництва;

− проведення практичної підготовки фермерів регіону;
− пропаганда (рекламування) передових технологій і сучасної техніки

для широкого впровадження в виробництво.
Навчально-практичний  центр  ВСП  "Новокаховський  коледж

Таврійського  державного  агротехнологічного  університету"  реалізує  свою
роботу  з  19  видів  навчальних,  технологічних  практик:  механізація,
електрифікація,  гідромеліорація,  комп’ютеризація  сільського  господарства,
для навчальних аграрних закладів I-IV рівнів акредитації.

Основні види практик:
1. Технологія механізованих робіт
2. Технічне обслуговування і діагностування машин
3. Технологія ремонту машин
4. Трактори і автомобілі
5. Сільськогосподарські машини
6. Технологія обробки металів
7. Технічне обслуговування електрообладнання
8. Ремонт електрообладнання
9. Електромонтажна
10. Гідротехнічні споруди
11. Сільськогосподарська меліорація
12. Гідрологія і гідрометрія
13. Геодезична
14. Інженерна геодезія
15. Агрономія
16. Екологічними маршрутами
17. Краєзнавча
18. Професійно-технологічна 
19. Комп'ютерна

Викладацький склад.  Кількість викладачів та майстрів –73, з них: 1
кандидат наук, 3 відмінника народної освіти, 3 відзначені Знаком Пошани, 3
викладача-методиста, 4 старших викладачів, 36 викладачів вищої категорії 

Контингент  студентів  (станом  на  початок  поточного  2016-2017
навчального року)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Разом

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт

402 101 51 22 503 73

503 73 576
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Навчальна-методична робота

У навчальному закладі навчально-методична робота відбувається згідно
з  комплексним  планом  навчально-виробничої,  методичної  та  виховної
роботи, який складається кожного навчального року.

У  2015-2016  навчальному  році   з  метою  покращення  якості  знань
студентів і можливості доступу до освіти у форматі 7/24 (тобто 7 днів у тижні
по 24  години на  добу)  з  жовтня  2015 року в  коледжі  впроваджено сервіс
дистанційної освіти  на основі MOODLE (Modular Object  Oriented Distance
Learning Environment) – web-орієнтована система, яка функціонує в мережі
Internet у вигляді в межах освітнього порталу коледжу.

Web-сайт  дистанційного  навчання  розміщено  на  платному  хостингу
необхідної  потужності  за  адресою  http://nkatk.pp.ua/.  На  офіційному  сайті
коледжу http://nkatk.com/  розміщено посилання на цей ресурс.

Навчальні курси структуровані по спеціальностях, загальноосвітньому
циклу та спеціальних категоріях. До курсів зараховані викладачі та студенти з
різними  правами  користувачів.  Всі  учасники  навчального  процесу  мають
можливість цілодобового доступу до сайту.

Для  здійснення  контролю  за  дотриманням  вимог  до  якості  освіти  в
коледжі  створений  відділ  моніторингу  якості  освіти.  Результати
щосеместрового моніторингу знань студентів обговорюються на засіданнях
академічних та педагогічних рад.

На сьогоднішній день забезпечено покриття всіх навчальних приміщень
і приміщень гуртожитків WI-FI з метою забезпечення доступу студентів та
викладачів коледжу до Інтернет-ресурсів.

Методична  робота  в  поточному  навчальному  заході  представлена
такими заходами:

-  з  10  вересня  2015  року  проведення  спільно  з  Новокаховською
громадською екологічною організацією «МАМА – 86 – Нова Каховка» на базі
навчально-практичного центру «Тижня екологічного споживача»;

- 22 жовтня 2015 року проведення конференція «Впевненим кроком від
теорії до практиці» за участю студентів спеціальності «Землевпорядкування»,
викладачів і керівників практик від виробництва;

- 05 листопада 2015 року проведення на базі НПЦ семінару-практикуму
на тему «Тестування як метод контролю знань студентів»;

-  13  листопада  2015 року проведення  в  коледжі  засідання обласного
методичного  об’єднання  викладачів  хімії  та  біології  ВНЗ  I-II  рівнів
акредитації  Херсонської  області,  яке  працює  над  темою  «Впровадження
сучасних  педагогічних  технологій  в  навчальний  процес  як  спосіб
підвищення якості освіти та активізація пізнавальної діяльності студентів на
основі компетентного підходу»;

- 17 листопада 2015 року проведення на базі НПЦ інформаційної сесії
для водіїв та майстрів виробничого навчання у зв'язку з прийняттям Закону
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України  «Про  Національну  поліцію»  та  вступу  в  дію  змін  в  Кодексі  про
адміністративні порушення стосовно правил дорожнього руху;

-  грудень  2015  року  участь  у  конкурсі  на  «Кращий  музей  при
навчальному  закладі»  серед  аграрних  вищих  навчальних  закладів,  що  був
організований  і  проведений  ДУ  «НМЦ  «Агроосвіта».  На  конкурс  було
представлено понад 30 відеофільмів та матеріалів до них. Наш фільм «Музей
історії  Новокаховського  коледжу  Таврійського  ДАТУ»  став  першим  в
номінації «Мандрівка завдовжки в тисячу кілометрів».

- 27 квітня 2016 року - методичне об’єднання викладачів біології і хімії
ВНЗ I-ІІ рівнів акредитації та олімпіада «Біологія» серед студентів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Херсонської області.

В поточному навчальному році студенти коледжу взяли участь в таких
заходах та отримали наступні результати:

- 12 вересня 2015 року участь у Чемпіонаті України з Street Workout, м.
Київ (студент ІІІ курсу відділення «Правознавства та землевпорядкування»
Олег Лапін виборов титул Чемпіона України з Street Workout (StreetLifting))

- 03 листопада 2015 року, волейбольна команда нашого коледжу здобула
перемогу  та  стала  Чемпіонами  на  фінальних  змаганнях  в  рамках  VIII
Cпартакіади  спортивних  ігор  Херсонщини  серед  волейболістских  команд
Херсонської області ВНЗ І-II рівня акредитації, що проходили в приміщенні
спортивного комплексу Херсонського аграрного університету.

- 30 березня 2016 року – обласна олімпіада з математики (Шпакович
К.В., студент 1-го курсу гр.ОЕ9115 – ІІ місце.

-  19-21 квітня 2016 року в коледжі відбулася ІХ студентська науково-
практична конференція «Крок до науки», присвячена Дню науки;

-  27  квітня  2016  року  відбулося  методичне  об’єднання  викладачів
біології  і  хімії  ВНЗ  I-ІІ  рівнів  акредитації  та  олімпіада  «Біологія»  серед
студентів  ВНЗ  І-ІІ  рівнів  акредитації  Херсонської  області  (Безуса  В.С.,
студентка гр.ЗВ9115 – І місце).

Викладачами  циклових  комісій  продовжена  робота  по  створенню
освітніх  веб-сайтів  дисциплін,  циклових  комісій  та  особистих  сайтів
викладачів.  Всього за два роки створених сайтів викладачів – 20,  а  сайтів
циклових комісій – 4. Дана робота іншими викладачами продовжується.

Продовжено  роботу  по  накопиченню  портфоліо  педагогічних
працівників коледжу, і на сьогодні база даних складає 27 портфоліо.

На виконання  Указу Президента України №641/2015 «Про оголошення
2016 року Роком англійської мови в Україні» і  плану заходів  з проведення в
коледжі Року англійської мови 24.03.2016 р. пройшов конкурс на кращій твір
«To love your Mother land - what does it mean for you» («Любити Батьківщину -
що  це  означає  для  вас»)  серед  студентів  І-ІІІ  курсів  всіх  спеціальностей.
21.06.2016 р.  був проведений  конкурс-презентація  серед студентів  І  курсів
«Cuisine of the world» («Кухні світу») викладачами англійської мови Гриценко
В.М., Вдодовичем М.М.
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Регулярно один раз на місяць проводився англійський кінозал: перегляд
тренувальних фільмів з різних навчальних тем.

Починаючи  з  2012-2013  н.р.,  студенти  випускних  груп  коледжу
приймають  участь  у  незалежному  заміру  знань  (шляхом  дистанційного
навчання),  яке  проводиться  Науково-методичним  центром  «Агроосвіта»  з
метою здійснення контролю за дотриманням вимог до якості освіти.

Результати незалежного  дистанційного  заміру  знань  студентів у  
2015-2016  навчальному році представлені у табл. 14.11.

Таблиця 14.11

Спеціальність
Кількість
студентів

Оцінки
Успіш-
ність

Якість
Серед-

ній
бал

Міс-
це5 4 3 2

Землевпоряд-
кування

17 10 6 - - 100% 100% 4,63

Економіка
підприємства

12 5 5 3 - 100% 83% 4,25

Монтаж,
обслугову-

вання та ремонт
електротех-

нічних
установок в

АПК

21 7 10 4 - 100% 100% 4,14

Експлуатація та
ремонт машин і

обладнання
АПВ

29 14 13 2 - 100% 93% 4,41

Обсяги  прийому  та  випуску  студентів,  їх  подальшого  навчання  в
ТДАТУ за 2015-2016 н.р. представлені в таблицях 14.12, 14.13, 14.14.

Таблиця 14.12
Обсяги прийому до ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

Назва спеціальності за
переліком 2007 р.

2015
Назва спеціальності
за переліком 2015 р.

2016

Денна
форма

Заочн
а

форма

Денна
форм

а

Заочна
форма

Організація виробництва 8 - Менеджмент 8 -

Економіка підприємства
10 - Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

10 -

Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання АПВ

41 - Агроінженерія 42 -

Монтаж, обслуговування 
та ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК

24 - Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

16 -

Правознавство 29 - Право 35 -
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Будівництво, 
обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних 
споруд

- - - - -

Землевпорядкування
16 - Геодезія та 

землеустрій
15 -

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем

6 - Автоматизація та 
комп’ютерно-
інженерні технології

12 -

Фінанси і кредит
- - Фінанси, банківська та

страхування
- -

Всього 133 - Всього 138 -
133 138

Таблиця 14.13
Обсяги випуску ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

Назва спеціальності

2014 2015 2016

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форм

а

Заочна
форма

Організація виробництва 17 - 16 - 8 -
Економіка підприємства 20 11 12 - 12 -
Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання АПВ

47 20 53 10 30 18

Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних 
установок в АПК

17 16 9 8 21 14

Правознавство 44 6 38 - 33 17
Будівництво, 
обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд

14 - 8 - 10 -

Землевпорядкування 19 7 19 - 17 8
Обслуговування інтелекту-
альних інтегрованих систем

14 - 10 - 5 -

Фінанси і кредит - - - - - -
Всього 192 60 165 18 136 57

252 183 193
Таблиця 14.14

Виховна робота

Систему  виховної  роботи  коледжу  складають:  студентська  рада  та
профспілкова  організація   студентів,  рада  гуртожитку, рада  профілактики,
гуртки за інтересами та предметні гуртки, клуб «Дозвілля», спортивні секції
та бібліотека, академічні групи.

Виховна  робота  в  коледжі  здійснюється  відповідно  до  «Концепції
національного  виховання  студентів»  (затверджена  рішенням  педагогічної

133

Рік
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Продовжили навчання в
ТДАТУ

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

2016 44 36 8



ради від 30.08.2013 р., згідно з річним планом виховної роботи коледжу та
його  структурних  підрозділів)  та  Положенням  про  ВСП  «Новокаховський
коледж  ТДАТУ»  та  Цільовою  соціальною  програмою  «Молодь  –  наше
майбутнє» на 2010-2016 р.

Основна увага в коледжі приділяється консолідації студентства та всіх
учасників,  задіяних  у  виховному  процесі,  що  є  досить  результативним
об’єднуючим  принципом,  який  забезпечує  здійснення  єдиних  вимог  до
студентів,  спонукає  до  плідної  співпраці,  сприяє  вирішенню  будь-яких
питань,  стимулює  активність,  збагачує  духовно  і  допомагає  у  розкритті
творчої індивідуальності кожного.

Представники  ради  студентського  самоврядування  коледжу  беруть
активну участь у життєдіяльності коледжу і є ініціаторами та організаторами
всіх виховних заходів не тільки у навчальному закладі.

Велику  увагу  члени  студради  приділяють  першокурсникам  у  період
адаптації. Разом з кураторами контролюють проживання у гуртожитках та  на
квартирах, організовують інформаційно-роз’яснювальні екскурсії по коледжу
(з  метою  ознайомлення  з  бібліотекою,  музеєм,  актовими  залами,  НПЦ,
майстернями і т.п.); проводять анкетування та бесіди: «Ми – твої помічники»,
«Коледж – твій дім»,  «Життєвий оптимізм – запорука успіху».  Заключним
етапом адаптаційного періоду є шоу – програма «Нові імена».

Щорічно в творчих колективах задіяно понад 250 студентів коледжу, які
обирають для себе улюблену справу. Творчі колективи навчального закладу
постійно  беруть  участь  у  Всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсах  і
фестивалях,  Всеукраїнському  фестивалі  творчих  колективів  серед  вищих
аграрних закладів «Софіївські зорі», обласному конкурсі «Оберіг», міському,
присвяченому пам’ята поета А. Бахути та інші.

Профорієнтаційні заходи

З метою проведення успішної вступної кампанії приймальною комісією
в 2015-2016 н.р. проводилися  наступні профорієнтаційні заходи: 

- з жовтня 2015 року було організовано проведення консультаційних
занять  з  поглибленим  вивченням  предметів  загальноосвітнього  циклу  з
терміном  навчання  7  місяців,  з   дисциплін:  українська  мова,  математика,
історія України;

-  22  жовтня  2015  року участь  коледжу  у  ярмарку  з  профорієнтації
молоді  «Твоя  професія  –  твоє  майбутнє»,  який  був  організований  та
проведений Херсонським обласним та Новокаховським  центрами занятості
населення;

-  28  березня  по  01  квітня  2016 року  у  коледжі  проводився
профорієнтаційний захід «Стань студентом на один день» для випускників
загальноосвітніх  навчальних  закладів  м.  Нова  Каховка,  смт.  Дніпряни,  с.
Корсунка, м. Таврійськ, м. Каховка та  м. Берислав.

Традиційний День відкритих дверей проводився 2 рази: в першому та
другому семестрах.
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На  кінець  року  було  надано  приблизно  700  консультацій  з  питань
прийому до коледжу абітурієнтам та їх батькам.

Рекламні  буклети  оновлюються  щороку,  у  профроботі
використовуються рекламні ролики  та пізнавальні фільми про кожну з 9-ти
спеціальностей, надаються оголошення у місцеві та обласну газети, а також
на радіо; активно використовуються Інтернет-мережі.

У профроботі активну участь приймають викладачі коледжу, майстри
виробничого навчання, студенти денної та заочної форми навчання.

Практичне навчання

Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом
освітньо-професійної підготовки для здобуття кваліфікаційного рівня і має на
меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практичне  навчання  проводиться  в  коледжі  на  підготовлених  згідно
програм  робочих  місцях,  в  лабораторіях,  на  території  майстерень.  Робочі
місця укомплектовані всім необхідним обладнанням та документацією. 

Вся документація по проведенню практичного навчання розробляється
викладачами  та  майстрами  виробничого  навчання  на  початку  кожного
семестру та затверджується завідувачем навчально-виробничими практиками.

Кожного року оновлюється база підприємств для проходження практик
студентами.

Базовими підприємствами, де проводяться виробничі практики є:
- ДП «Дніпрянська аграрна фірма ім. Солодухіна»;
- ДП ДГ «Новокаховське  НБС ННЦ»;
- ПАТ «Кам’янський»;
- Закрите акціонерне товариство «Фрідомфармінтернешнл»;
- ДП ДГ «Каховське» та інші.
Усього  укладено  66  угод  з  підприємствами  та  господарствами

Херсонської області.
При  проходженні  навчальної  практики  студенти  закріплюють,

теоретичний  матеріал  практичними  вправами,  що  дозволяє  готувати
спеціалістів більш високого рівня.

Навчально-практичним  центром  коледжу  було  організовано
відправлення кращих студентів спеціальності «Агроінженерія» на виробничу
практику  у  провідні  сільськогосподарські  підприємства  Польщі  та
Німеччини.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу  регулюється
Бюджетним  кодексом  України  та  кошторисом,  складеним  на  відповідний
календарний рік.

За  звітний  період  2015-2016  навчального  року  адміністративно-
господарською  частиною  коледжу  було  виконано  ряд  важливих  поточних
ремонтів об`єктів  коледжу.
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У зв’язку з відсутністю опалення в опалювальний сезон  2015-2016 р.р.
виникла проблема з електропостачанням двох поверхів гуртожитку №2 (що
було викликано додатковим навантаженням, в зв’язку з обігрівом приміщень).
Виконано ремонт електромережі на суму 5,7тис.грн.

Через  підвищення  кримінальної  активності  та  частих  випадків
проникнення  на  територію  підозрілих  осіб,  удосконалено  систему
зовнішнього охоронного освітлення. Встановлено додаткові LED прожектори
в поєднані з датчиками руху на суму 2,5 тис.грн.

Головними завданнями на шляху до вирішення проблем були ремонт
опалювальних систем навчальних корпусів,  гуртожитків  №2,№3 та  ремонт
покрівлі навчального корпусу №1.

Укладені договори на теплопостачання, проведено тендер на закупівлю
теплоносія  на  суму  1,2  млн.грн.,  виконано  перевірку  теплолічильників  на
суму 21  тис.грн., на поточні ремонти витрачено 50 тис.грн. Опалювальний
сезон  2016  року  розпочато  вчасно,  але   у  зв’язку  з  тим  що  опалення  не
використовувалось від двох і більше років ремонтні роботи заплановані до
кінця року.

Щодо ремонту покрівлі навчального корпусу №1, проведено закупівлю
метало  профілю,  кріпильних  матеріалів  та  пиломатеріалу,  матеріали
доставлено на покрівлю. Але у зв’язку з тим що постачальник пиломатеріалів
не виконав сто відсотково умови договору(не поставив одну позицію на суму
19 тис.грн.) виконання ремонту переноситься на весну 2017 р.

Оновлено  зовнішній  вигляд  вхідних  воріт,  шляхом  оновлення
лицьового матеріалу(плитки) колон та фарбуванням воріт на суму 4,4тис.грн.

Розроблено  положення  про  адміністративно  господарську  частину
коледжу.

Заключені  договори  на  виготовлення  технічних  паспортів  на
навчальний корпус та навчально-виробничі майстерні.

Результати  фінансово-господарської  діяльності  навчального  закладу
представлені в таблиці 14.15.

Таблиця 14.15
Фінансово-господарська діяльність

Показник
Роки

2015 2016 (ІII кв.)
1. Загальний обсяг держбюджетного
фінансування (тис. грн.)

9572,5 7546,2

2. Загальний обсяг надходження позабюджетних
коштів (тис. грн.), в т.ч. кошти, отримані за:

- навчання;
- виробничу діяльність;
- оренду приміщень і майна;
- реалізація майна
- інші надходження (благодійні внески)

1673,0

646,8
999,6
26,6

-

1485,3

412,9
1051,4
21,0

-

3. Витрачання бюджетних коштів (тис. грн.), в т.ч. на:
-заробітну плату та нарахування;
-стипендію студентам;

9572,5
6401,0
2117,3

6636,1
4835,9
1436,7
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-харчування дітей сиріт;
-придбання літератури для дітей сиріт;
-придбання одягу для дітей сиріт
-комунальні витрати 

206,1
16,8
3,3

828,0

142,2
11,2
2,7

207,4
4. Витрачання позабюджетних коштів (тис. грн.), в т.ч. на:

- заробітну плату та нарахування;
- придбання продуктів харчування;
- придбання   матеріалів,  інвентарю,  медикаментів,
оргтехніки;
- оплата послуг, відрядження
- господарські та комунальні витрати разом,
- придбання  обладнання  довгострокового
використання
- пільгова пенсія
- інші видатки

1796,7
1010,2
84,2
260,7

115,7
145,3
2,6

2,7
175,3

1434,4
791,7
55,4
398,4

96,5
87,5
0,5

1,7
2,7

5. Наявність заборгованості (всього, тис.грн.)
- по заробітній платі;
- по стипендії;
- за комунальні послуги;
- за теплопостачання
- електроенергію

129,0
-
-
-

129,0
-

-
-
-
-
-
-
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14.4 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»

Загальні положення

Ногайський коледж – один з найстаріших аграрних закладів Запорізької
області. 

Його історія ведеться від реального училища, заснованого у 1921 році.
Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,

Законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту»,  Національної  доктрини
розвитку освіти України в ХХІ ст., Концепції національного виховання, указів
Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  наказів
Міністерства  освіти  і  науки  України,  Положення  про  ВСП  «Ногайський
коледж ТДАТУ». 

Відповідно до рішення ДАК від 16 червня 2016 року (протокол № 121)
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» визнано акредитованим (наказ МОНУ від
21.06.216 року № 79-А). 

У коледжі готують  фахівців за 5 спеціальностями: 208 Агроінженерія,
201  Агрономія  (ВППР),  201  Агрономія  (ОТВФГ),  193  Геодезія  та
землеустрій, 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Відповідно до п.3 ст. 30  Закону України «Про вищу освіту» у коледжі
створено структурні підрозділи – відділення (3) – організаційно-технологічне,
технічне, заочне.

Кадрове забезпечення навчального процесу

Навчально-практична  підготовка  протягом  року  здійснювалася
штатними  працівниками  та  сумісниками.  У  даний  час  у  коледжі  працює
стабільний висококваліфікований колектив.
Серед  62  педагогічних працівників:

- 9 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист»(11%);
- 11 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач» (22%);
- 26  викладачів  мають  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої

категорії»;
- 12 викладачів мають І кваліфікаційну категорію;
- 5 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію;
- 13 викладачів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;

Педагогічні звання:
- 4  викладача  нагороджені  нагрудним  знаком  «Відмінник  освіти

України»;
- 5  викладачів  нагороджені  Почесною  грамотою  Міністерства  освіти

України;
- 4  викладачів  нагороджені  нагрудним  знаком  «Відмінник  аграрної

освіти та науки України»;
- 8 викладачів нагороджені грамотою Міністерства аграрної політики та
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продовольства України.
Контингент студентів 

(на 01.11.2016 року)

Контингент студентів денної форми навчання становить 374 особи, з
них  навчається  за  державним  замовленням  319,  за  кошти  фізичних  та
юридичних осіб – 55; заочної форми навчання становить 151 особа,  з них
навчається за державним замовленням – 67, за кошти фізичних та юридичних
осіб – 84 осіб.

Таблиця 14.16
Контингент студентів у розрізі спеціальностей

№ Шифр, назва галузі знань, напряму
Загальний контингент

денна заочна

1 20 Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія

106 78

2 20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія  (ВППР)

73 37

3 20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія  (ОТВФГ)

83 36

4 19 Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій

68 0

5 07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

40 0

6 Академічна відпустка 4 0

Всього по ВНЗ                                                                        525 374 151

Формування контингенту студентів
Державне  замовлення  з  прийому  студентів  по  коледжу  у  2016  році

складає 82 особи (з них: на  денній формі навчання – 82 особи, на заочній
формі навчання – 35).

За кошти фізичних та юридичних осіб у 2016 році було зараховано
на денне навчання – 24 особи, 13 осіб – на заочне відділення. 
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Таблиця 14.17
Результати прийому на денну форму навчання 2016-2017 н.р.

Спеціальність Всього І курс ІІ курс

5.09010103  «Виробництво  і  переробка
продукції рослинництва»

16 17 0

5.09010102  «Організація  та  технологія
ведення фермерського господарства»

26 20 6

5.08010102 «Землевпорядкування» 20 15 5

5.10010201  «Експлуатація   та  ремонт
машин і обладнання агропромислового
виробництва» 

32 25 7

5.03050801  «Фінанси і кредит» 14 10 4

Всього 108 86 22

Таблиця 14.18
Результати прийому на заочну форму навчання 2016-2017н.р.

Спеціальність Всього І курс

контракт бюджет

5.09010103  «Виробництво  і  переробка
продукції рослинництва»

7 2 5

5.09010102  «Організація  та  технологія
ведення фермерського господарства»

13 3 10

5.10010201  «Експлуатація   та  ремонт
машин  і  обладнання  агропромислового
виробництва» 

28 8 20

Всього 48 13 35

Реалізація  ступеневої  підготовки  фахівців  у  комплексі  «Ногайський
коледж ТДАТУ». Так, у 2016 році, з 94 випускників коледжу, які продовжили
навчання  в  ТДАТУ  налічувалось  59  осіб.  У  2016  навчальному  році
запланований та виконується комплекс заходів із профорієнтаційної роботи, з
метою залучення випускників коледжу до ТДАТУ.

Освітня діяльність

Дієвість  внутрішнього  моніторингу  навчальних  досягнень  студентів.
Засоби  діагностики  розробляються  викладачами  циклових  комісій  з
урахуванням  державних  стандартів,  робочих  програм.  У  закладі  наявна  і
постійно вдосконалюється система контролю за навчальними досягненнями
студентів.
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Студенти Ногайського коледжу  приймали участь у онлайн тестуванні зі
спеціальностей:  «Експлуатація  та  ремонт  машин  і  обладнання
агропромислового  виробництва»  (середній  бал  –  4,1),  «Виробництво  і
переробка  продукції  рослинництва»  (середній  бал  –  4,1),  «Організація  і
технологія  ведення  фермерського  господарства»  (середній  бал  –  4,3),
«Фінанси і кредит» (середній бал – 3,4), «Землевпорядкування» (середній бал
– 4,3). Загальний середній бал – 4,04.

Методичне забезпечення курсового проектування. Виконання курсових
робіт проводиться в терміни, передбачені  робочими навчальними планами.
Виконання  курсових  робіт  (проектів)  забезпечено  методичними
рекомендаціями.  Тематика курсових робіт  відповідає  завданням навчальної
дисципліни  і  тісно  пов’язана  з  практичними потребами конкретного фаху.
Затверджується  на  засіданні  ЦК і  поновлюється  щорічно  (доповнюється  з
урахуванням  змін,  що  відбуваються  в  законодавстві  та  діяльності
підприємств). 

Захист  курсових  проектів  (робіт)  студентами  проводиться  перед
комісією.  Якість  написання  курсових  робіт  щорічно  розглядаються  на
засіданнях методичної та педагогічної рад.

Якість  підготовки  випускників. Державна  атестація  випускників
проходить у вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін.
Головами державних кваліфікаційних комісій є представники професорсько-
викладацького складу ТДАТУ, а також провідні спеціалісти в галузі.

Таблиця 14.19
Якісний показник та показник успішності на державних екзаменах

денної форми навчання

Назва спеціальності «5» «4» «3»
Середній

бал
Якість, %

Успіш-ність,
%

«Фінанси і кредит» 6 6 6 4,0 66,7 100

«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва»

6 14 23 3,6 46 100

«Виробництво і переробка 
продукції рослинництва»

7 7 8 3,95 63,6 100

«Землевпорядкування» 8 6 4 4,2 77,8 100

«Організація і технологія 
ведення фермерського 
господарства»

8 7 9 3,96 62,5 100

Таблиця 14.20
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Якісний показник та показник успішності на державних екзаменах
заочної форми навчання

Назва спеціальності «5» «4» «3»
Середній

бал
Якість,%

Успіш-ність,
%

«Експлуатація та ремонт машин 
і обладнання агропромислового 
виробництва»

1 17 3 3,9 86 100

«Виробництво і переробка 
продукції рослинництва»

3 12 3 4,0 83 100

«Організація і технологія 
ведення фермерського 
господарства»

4 12 4 4,0 80 100

Таблиця 14.21
Чисельність випускників, що отримали диплом з відзнакою

Назва спеціальності

2016 рік

всього
випуск.

з відзнакою
з відзн.

(%)

Виробництво і переробка продукції рослинництва 22 2 9,1

Землевпорядкування 18 3 16,7

Організація і технологія ведення фермерського господарства 24 1 0,4

Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ 43 4 9,3

Фінанси і кредит 18 3 16,7

Всього 107 13 12,1

З 1 вересня 2016 року були введені в роботу Ногайського коледжу інтегровані
з університетськими навчальні плани. 

Методична робота

Педагогічний  колектив  працює  над  методичною  питанням:
«Упровадження педагогічних інновацій як механізму ефективного розвитку
коледжу в умовах євроінтеграції освіти України».

Задля  залучення  педагогів  до  інноваційної  діяльності,  у  закладі
цілеспрямовано використовують різноманітні форми роботи, а саме:

 організація  методичних семінарів  з  найактуальніших проблем,  над
якими працюють педагоги навчального закладу;
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 педагогічні ради, «круглі столи», дискусії;
 ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей;
 творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях;
 участь у науково-практичних конференціях;
 узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег;
 заняття на  курсах підвищення кваліфікації;
 самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.
Складовою  частиною  організації  методичної  роботи,  яка  суттєво

впливає на  ріст професійної майстерності  педагогів,  є участь викладачів
закладу  в  роботі  обласних,  регіональних  та  Всеукраїнських  конференцій,
семінарів, майстер-класів, конкурсів тощо. 

Так, викладачі коледжу брали участь у:
 складі  конкурсної  комісії  Регіонального  огляду-конкурсу  на  кращу

організацію і функціонування колекційно-дослідного поля зі спеціальностей
«Виробництво  і  переробка  продукції  рослинництва»,  «Організація  і
технологія ведення фермерського господарства» (квітень, 2016 р.)

 роботі  навчально-методичної  комісії  агрономічних  дисциплін  
ДУ «НМЦ «Агроосвіта» на базі Полтавського аграрно-економічного коледжу
Полтавської АА. (жовтень, 2016 р.) 

Участь  у  майстер-класах,  педагогічних  семінарах  організованих  
ДУ «НМЦ «Агроосвіта» на теми:

 «Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  в
освітньому середовищі».

 «Інноваційна  діяльність  педагога  –  ознака  сучасності  освіти»
(квітень, 2016 р.).

На  базі  навчального  закладу  було  проведено  засідання  навчально-
методичної  комісії  аграрних  вищих  навчальних  закладів  І-ІІ  рівнів
акредитації спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (вересень, 2016 р.)

Щорічно  викладачі  коледжу  беруть  участь  у  конкурсі  «Педагогічні
інновації», який організований  ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти
і науки України. 

Призові  місця  зайняли  роботи  викладачів:  Призові  місця  зайняли  роботи  викладачів:  Гладченко  О.М.,  Столяра
Г.В.,  Заставської  О.А.,  Кошель  І.М.,  Михайлової  Л.Д.,  Косенчук  Н.П.,
Косенчука О.Л. 

Ними було здобуто: 
− одне Імісце;
− два ІІ місць;
− два ІІІ місць.

До  Каталогу  кращих  конкурсних  робіт  занесені  роботи  викладачів:До  Каталогу  кращих  конкурсних  робіт  занесені  роботи  викладачів:
Вишневецької Л.Є., Волкової Л.М. , Гєнчєвої Е.Д., Гєнчєва О.В. , Косенчук
Н.П., Косенчук С.М., Смоковської Є.І., Черкеза О.О. 
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Протягом  року  викладачі  коледжу  рецензували  навчальні  посібники,
підручники,  робочі  зошити,  типові  навчальні  програми,  кодопосібники.
Створено 11 рецензій. 

Досвідом  своєї  роботи  викладачі   навчального  закладу  діляться  на
сторінках  педагогічної  преси:  у  журналі  «Відкритий  урок»,  часописі
«Позакласний час», інформаційно-практичному бюлетені «Все для вчителя»,
збірнику  «Організація  навчально-виховного  процесу  в  коледжах»,
інформаційному  віснику  «Освіта  аграрна»,  збірнику  «Виховна  робота  в
технікумах, коледжах», збірнику сценаріїв виховних заходів НМЦ, науково-
методичних журналах з  предметів,  що викладають.  Всього –  21 допис до
педагогічної преси та 18 – до місцевої.

Кожен  викладач через  роботу  ЦК,  методичний  кабінет удосконалює
свою педагогічну майстерність за допомогою проведення відкритих занять.
Так,  протягом  поточного  року  було  проведено  9  відкритих  занять,  24
конкурси  на  кращого  знавця  дисципліни,  7  відкритих  засідань  гуртків,  8
предметних  олімпіад;  18  студентів  підготовлено  до  участі  у  науково-
практичних конференціях ТДАТУ, а 5 студентів взяли участь у студентських
конкурсах поза межами навчального закладу.

Щорічно  викладачі  коледжу  проходять  КПК.  Так,  курсову
перепідготовку у 2015-2016 рр. пройшли 16 педпрацівників.

Про належний рівень організації методичної роботи у коледжі свідчать
результати  участі  викладачів  у  роботі  навчально-методичного  кабінету
педагогічних інновацій ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки
України. За даний період заклад посідав наступні місця серед 118 навчальних
закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

–2013 р. – 11 місце;
–2014 р. – 14 місце;
–2015 р. – 11 місце;
–2016 р. – 16 місце.
Протягом  2000-2016 рр. до Книги Пошани  ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

занесено прізвища 33 викладачів навчального закладу.

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-
професійної  програми  для  здобуття  кваліфікаційного  рівня  і  має  на  меті
набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Навчальні практики студентів залежно від спеціальності  проводились,
як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в навчальній майстерні, на
колекційно-дослідному  полі,  у  приватно-орендних,  фермерських
господарствах,  сільськогосподарських  товариствах  і  кооперативах  з
обов’язковим укладанням відповідних угод.

Враховуючі  зауваження,  які  були  зроблені  попередньою  перевіркою
університету,  по  практичному  виробничому  навчанню  (технологічна  і
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переддипломна  практики)  матеріали  приведені  в  систему.  На  кожну
спеціальність заведено окремі папки, в яких накопичуються по групах угоди
та паспорта господарств баз практики. 

Визначення баз практики здійснювалось  адміністрацією навчального
закладу  на  основі  прямих  договорів. Строки  проведення  технологічної
практики  встановлювались  коледжем  відповідно  до  графіка  практичного
навчання  із  урахуванням  можливостей  баз  практики,  підприємств,
організацій. 

Навчально-методичне  керівництво  і  виконання  програми  практики
забезпечували відповідні циклові комісії.  Загальну організацію практики та
контроль за її проведенням у коледжі  здійснює керівник практики.

По закінченню терміну практики студенти оформляють та подають на
захист звіти, проводять підсумкові конференції із запрошенням представників
від  виробництва,  на  яких  проходять  практику.  Підсумки  конференції
опубліковуються на сайті коледжу.

Кращі матеріали по проходженню  технологічної виробничої практики
направлені для участі у всеукраїнському конкурсі «Краща аграрна практика-
2016». 

Групи спеціальності  «Організація  і  технологія  ведення  фермерського
господарства»,  всі  спеціальні  практики  по  тваринництву  пройшли  на
виробництві ПСП «Приморський». 

По  закінченню  навчальних  практик  студенти  здали  заліки,
кваліфікаційні  іспити.  Проведено  «День  механіка»,  конкурс  с  професійної
майстерності  «Ми  агрономи»  на  яких  студенти  показали  свої  практичні
навички. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а
загальні  підсумки  проведення  технологічної  та  переддипломної   практики
підведена на педагогічній раді коледжу. 

Участь студентів у дослідній роботі

Інтеграцію  освітньої,  дослідної  та  практичної  діяльності  з  метою
підготовки  кваліфікованих  фахівців  аграрного  профілю  забезпечує
колекційно-дослідне  поле  коледжу,  яке  організоване  з  метою  створення
колекції сільськогосподарських  рослин, вивчення їх ботанічних, біологічних
особливостей,  операцій  технології  вирощування,  забезпечення  умов
проведенім  лабораторних,  практичних  занять,  дослідних  робіт  згідно  з
навчальними планами, програмами окремих дисциплін.

Площа колекційно-дослідного поля та її розподіл відповідає навчальній
програмі зі спеціальності «Виробництво, переробка продукції рослинництва».

На колекційному полі  студенти відпрацьовують технологічні  процеси
щодо  вирощування  сільськогосподарських  культур,  обробітку  ґрунту  та
збереження  і  підвищення  його  родючості,  вивчають  ефективність
використання  добрив,  хімічних  меліорантів,  проводять  досліди  з  впливу
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мінерального  живлення  на  врожайність  та  якість  продукції
сільськогосподарських рослин, апробують нові досягнення сучасної науки та
передового  досвіду,  ведуть  фенологічні  спостереження  за
сільськогосподарськими  рослинами,  поповнюють  сноповий  матеріал  та
колекцію насіння сільськогосподарських рослин.

Виховна робота. Студентське самоврядування

У коледжі  працює  студентське  самоврядування,  яке  здійснюється  на
рівні академічних груп, відділень, гуртожитку, коледжу. 

Представники  студентського  самоврядування  Ногайського  коледжу,
беруть  участь  у  роботі  Школи  лідерів  при  Молодіжному  парламенті  у  
м. Запоріжжя та при Колегії студентів ТДАТУ, залучили студентську молодь
коледжу до участі в:

–заходах  регіонального  рівня:  міжвузівській  науковій  конференції
«Перспективи розвитку студентського самоврядування в Україні» в ТДАТУ,
Всеукраїнському  Зльоті  іменних  стипендіатів  та  відмінників  навчання
«Лідери  АПК  XXI  ст.»,  регіональному  етапі  Всеукраїнського
інтелектуального конкурсу «Кращий студент року - 2016».

–обласного  рівня:  конкурсі  творчих  робіт  «Патріотизм  в  долі
Запоріжжя»,  вибороли  І  місце  в  номінації  «Патріотизм  в  роки  Великої
Вітчизняної  війни»,  конкурсі  «Бізнес-планів  підприємницької  діяльності
серед молоді», обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської  та  студентської  молоді  ім.  Т.Шевченка,  обласному  етапі
Міжнародного  конкурсу  знавців  української  мови  ім.   П.  Яцика,  обласній
акції «Голуб миру» (6 маскувальних сіток сплели першокурсники; 12  жовто-
блакитних прапорів пошили; написали листи-вітання студенти І курсу воїнам
в зону АТО, зібрали продукти харчування, одяг, предмети побуту та гігієни та
передали в зону АТО через волонтерів «Азов-Надія»); обласній акції «Марш
Миру»  з  покладенням  квітів  до  пам’ятника  «Воїнам  Афганістану»  та  до
могили Невідомого солдата в м. Приморську;

–міських заходах. 
У  коледжі  діє  волонтерський  рух  у  напрямку  «Діти,  молодь  –

пенсіонерам»,  під  гаслом  «Проявляємо  турботу  і  милосердя».  Волонтери
навчальних груп опікують 63 ветеранів.

Щорічно  студентська  рада  коледжу  залучає  студентську  молодь
коледжу до участі у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». 

Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності органів студентського самоврядування.

Велика увага в коледжі приділяється спортивно-масовій роботі.
Збірні  коледжу  брали  участь  у  спортивних  змаганнях  на  першість

області  серед  аграрних  ВНЗ  І-ІІ  р.а.  з  легкої  атлетики  –  ІІ  місце,  
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м. Приморськ, міні-футболу ІІ місце  гирьового спорту ІV місце - м. Оріхів,
легкоатлетичний  крос - І  місце  м.  Мелітополь.

Матеріали  про  досягнення  спортсменів  і  команд  публікуються  у
місцевій пресі та на сайті коледжу.

У коледжі працюють гуртки аматорського мистецтва:  народної пісні,
патріотичної пісні, ВІА, естрадного мистецтва, танцювальний. 

Важливим показником ефективності роботи гуртків є результативність
участі студентів у міських, обласних, регіональних конкурсах та фестивалях,
спортивних змаганнях.

У коледжі проводиться робота щодо залучення до гуртків студентів, які
перебувають  на  загальноколеджанському  обліку,  а  також  із  сімей,  які
опинилися у складних життєвих обставинах.

27  травня  2016  року навчальний  заклад  відсвяткував  свій  95-річний
ювілей.

Фінансова діяльність за 11 місяців

План  асигнувань  на  2016  рік  по  загальному  фонду  становить
7120173,00 грн. Згідно кошторисних призначень за 11 місяців поточного року
надійшло коштів в сумі 6287443,00 грн. Згідно плану використання на 2016
рік видатки по загальному фонду становлять 7120173,00 грн. в т.ч.:

- заробітна плата - 3664380,00 грн.;
- нарахування на зарплату - 811500,00 грн.;
- харчування дітей-сиріт - 189370,00 грн.;
- теплопостачання - 250000,00 грн.;
- водопостачання - 12000,00 грн.;
- електропостачання - 375000,00 грн.;
- стипендія - 1899098,00 грн.;
- інші виплати населення - 31698,00 грн.
Теплопостачання та електропостачання здійснюється згідно тендерних

процедур.
Дебіторська  заборгованість  по  загальному  фонду  на  01.12.2016  р.

становить 200,00грн - заборгованість банку Україна.
Кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  на  01.12.2016  р.

відсутня.
По  спеціальному  фонду  бюджету  затверджено  кошторис  в  сумі

2498193,00  грн.  Надійшло  коштів  за  11  місяців  поточного  року  в  сумі
2530153,06 грн., в т.ч. від послуг, що надаються бюджетними установами -
322998,40 грн., від господарської діяльності, а саме плати за проживання -
300894,66  грн.,  від  надання  послуг  по  вирощуванню  с.г.  продукції  -
1694060,00 грн., від реалізації гороху - 212200,00 грн. Надійшло благодійних
внесків - 4100,00грн.

Згідно плану використання на 2016 рік видатки по спеціальному фонду
становлять в т.ч.:
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- заробітна плата - 471600,00 грн.;
- нарахування на зарплату - 69600,00 грн.;
- предмети та матеріали - 53470,00 грн.; 
- відрядження - 23100,00 грн.;
- оплата послуг, крім комунальних - 1715360,00 грн.;
- теплопостачання - 21300,00 грн.; 
- водопостачання - 17933,00 грн.;
- електропостачання - 35000,00 грн.;
- інші видатки - 21300,00 грн.
Дебіторська  заборгованість  по  спеціальному  фонду  на  01.11.2016  р.

становить 88508,41 грн – проживання в гуртожитку.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.11.2016 р.

становить  4034,11  грн.  Дебіторська  та  кредиторська  заборгованість  по
спеціальному фонду зареєстрована в казначействі.

До початку навчального року були придбані будівельні матеріали для
поточного  ремонту  навчального  корпуса,  гуртожитку  та  навчально-
виробничої майстерні. Також було придбано слобіт Б-К (Пх;Хс;Л) 3,5 ЕКО
для ремонту покрівлі гуртожитку на 1200 кв.м.
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Додаток 1
КОНЦЕПЦІЯ

програми «Наука в ТДАТУ» 
на 2016-2020 рр.

І. Визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма
Основою  стратегії  ведення  сільського  господарства  має  бути  висока

окупність  та  екологічна  безпечність  використання  всіх  видів  ресурсів,  що
витрачаються  на  виробництво  сільськогосподарської  продукції.  При  цьому
важливим  є  збереження  та  відновлення  природного  середовища.  Це  вимагає
докорінного  перегляду  агротехнологій  та  агротехніки  на  їх  відповідність
проблемам ресурсозбереження і екологічної безпеки. 

За сучасних умов господарювання значна частка земель на півдні України
виявились  не  зовсім  придатними  до  реалізації  ефективного  землеробства  і
тваринництва,  що  потребує  здійснення  певних  корінних  змін  у  практиці  їх
подальшого ефективного використання.

Участь  Таврійського  державного  агротехнологічного  університету  у
розв’язанні вказаних проблем полягає у забезпеченні підготовки такого покоління
дослідників  і  висококваліфікованих фахівців,  які  здатні  ефективно здійснювати
інноваційну  діяльність  в  ринкових  умовах,  впроваджувати  прогресивно  нові  і
екологічно безпечні  технології  та  методи господарської  діяльності  у  аграрному
секторі країни.  

Незважаючи на  давні  традиції  та  заслужену  репутацію,  система  аграрної
науки у Таврійському ДАТУ повинна ще більшою мірою відповідати потребам
сьогодення.  У першу чергу  шляхом підвищення рівня інтеграції  теоретичних і
прикладних досліджень, розширення творчих зв’язків співробітників університету
з вітчизняними і закордонними науковцями, більш ретельного вивчення реальних
потреб сільгоспвиробників і агробізнесу. 

Водночас, із-за недостатнього державного фінансування наукової діяльності
науковці  вишу  обмежені  у  можливості  відвідування  міжнародних  наукових
конференцій  поза  межами  України.  Через  високу  плату  за  публікації
співробітники  ТДАТУ  мають  певні  труднощі  із  друкуванням  результатів  своїх
досліджень у виданнях, які входять до світових науково-метричних баз.

Проведення наукових досліджень на сучасному науково-методичному рівні
вимагає збільшення частки фінансових надходжень університету на покращення
матеріально-технічної  оснащеності  науково-дослідних  інститутів,  збільшення
витрат на експериментальне виробництво, підвищення мотивації  співробітників
до наукової праці, стимулювання залучення до наукової роботи студентів із числа
магістрантів.

Наявність  вищевикладених проблем обумовлює необхідність  розроблення
концепції програми наукової діяльності університету, практична реалізація  якої у
кінцевому  підсумку  має  суттєво  вплинути  на  здійснення  належної  підготовки
висококваліфікованих  кадрів  та  створення  конкурентно-спроможних  наукових
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розробок,  необхідних  для  вирішення  задач  сучасного  сільськогосподарського
виробництва.

II. Чинники виникнення проблем
Основними чинниками,  які відповідним чином впливають на стан наукової

діяльності в університеті, є:
1. Рівень фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських

розробок.
2. Визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності лабораторій НДІ.
3.  Ефективність  використання  наукового  потенціалу  співробітників

університету.
4. Стан маркетингу наукових розробок у регіоні.
5. Рівень співпраці Таврійського ДАТУ з вітчизняними та закордонними 

науковими установами і навчальними закладами.
6. Система мотивації залучення студентської молоді до наукової діяльності.

III.  Мета програми
Створення  сприятливого  інституційного  середовища  для  розроблення

конкурентоспроможної  наукової  продукції  і  підготовки  висококваліфікованих
фахівців  шляхом забезпечення  правових,  економічних  і  організаційних  умов  у
напрямку  активізації  наукової  діяльності  і  поглиблення  її  інтеграції  з
виробничими і навчальним процесами.

IV.  Шляхи і способи реалізації програми
1.  Фінансування наукових досліджень в  університеті  може здійснюватися

кількома  шляхами.  Перший –  це  державне  фінансове  забезпечення  науково-
дослідних  і  дослідно-конструкторських  робіт  Міністерством  освіти  і  науки
України. 

Для  його  потенційної  реалізації  Таврійський  ДАТУ  повинен  сформувати
базу  наукових  розробок  для  щорічного  подання  їх  на  відбірковий  конкурс,
здійснюваний експертними радами МОН України.

Другим,  найбільш  реальним  варіантом,  є  створення  власного  фонду
фінансування  наукових  досліджень  за  рахунок  позабюджетних  коштів
університету. Джерелом  їх  щорічного  і  прогресивного  надходження  має  стати
навчально-науково-виробничий центр (ННВЦ), у якому зосереджено майже 1600
га ріллі і 60 га садових насаджень.

Для організаційного забезпечення високоефективної діяльності ННВЦ слід
розробити  Стратегію  його  розвитку  щонайменше  до  2025  року.  Одним  із
першочергових  етапів  її  реалізації  має  бути  створення  фонду  фінансування
науково-дослідних  і  дослідно-конструкторських  розробок  за  рахунок  зростання
фінансово-економічних  і  виробничих  показників  діяльності,  обумовлених
впровадженням інноваційних проектів, запропонованих науковцями університету.
Щорічний відбір інноваційних проектів, запропонованих лабораторіями науково-
дослідних  інститутів  університету, має  здійснюватися  виключно  на  конкурсній
основі.
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Третій шлях  полягає  в  отриманні  фінансування  досліджень  (грантів)  за
рахунок укладання договорів з науково-дослідними установами, інноваційними /
інвестиційними  вітчизняними  і/або  зарубіжними  компаніями,  технопарками,
сільгосппідприємствами різних форм власності тощо.

Для  покращення  цієї  роботи  необхідно  з  числа  співробітників  відділу
міжнародних зв’язків, Інституту післядипломної освіти та дорадництва, відділу з
питань інтелектуальної власності та інформатики НДЧ створити  спеціалізовану
групу, яка б, використовуючи власні творчі зв’язки і створені в університеті бази
наукових  розробок,  здійснювала  пошук  і  інформувала  виконавців  НДІ
університету щодо пропозицій з надання грантів, участі у конкурсах, наукового
співробітництва (у т.ч. і із закордонними партнерами) тощо. 
   Четвертий  шлях розглядуваної  проблеми  полягає  в  забезпеченні
самофінансування наукових досліджень завдяки:

- виготовленню та продажу власних наукових розробок;
- реалізації оплачуваних послуг і оплачуваної реклами наукових розробок

інших фірм в межах південного регіону країни тощо.
Для виготовлення розробок необхідна відповідна матеріальна база і кошти.

За їх відсутності виходом може бути пошук інвесторів і/або партнерів  власників
промислово-виробничих потужностей міста (заводи, фірми тощо).

Додатковим джерелом отримання фінансування може бути співробітництво
з  передовими  виробничими  компаніями  і  агрофірмами  регіону,  реклама  (на
договірній  основі)  їх  наукової  продукції  під  час  проведення  конференцій,
семінарів, Днів поля, а також у навчальному процесі університету.  

Частина  наукових  фінансових  надходжень  має  витрачатися  на  оновлення
матеріально-технічної  бази  науково-дослідних  інститутів.  Першочерговими
об’єктами, які потребують фінансування, є:

- ґрунтовий  канал  для  проведення  наукових  досліджень  у  стаціонарних
умовах;

- нові мобільні енергетичні засоби тягових класів 2 і 3;
- сучасні с.-г. машини і знаряддя;
- сертифіковані лабораторії вимірювальних приладів і обладнання;
- база даних результатів діяльності суб’єктів господарювання регіону. 
На  більш  ефективний  рівень  використання  при  проведенні  наукових

досліджень лабораторіями НДІ слід вивести метеорологічну станцію і тепличні
комплекси університету.

2. Методика вибору пріоритетних напрямів наукової діяльності лабораторій
НДІ  університету  обумовлена  недостатньо  ефективним  моніторингом  проблем
сільськогосподарського виробництва в умовах сучасних його викликів. 

Для ефективного вирішення цієї проблеми необхідно:
- постійно  здійснювати  моніторинг  тих  виробничих  проблем,  які  мають
місце у сільськогосподарському виробництві півдня України;
- здійснювати  погодження  напрямків  наукової  діяльності  науково-
дослідних інститутів університету із провідними НДІ України;
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- укладати  договори  про  проведення  досліджень  спільно  із  науково-
дослідними структурами інших вишів і наукових закладів.
3.  Ефективність  використання  наукового  потенціалу  співробітників

університету  може  бути  підвищена  шляхом  забезпечення  належного  рівня
практичної реалізації ними наукового навантаження. 

З урахуванням сучасних вимог МОН України до діяльності  університетів
фактична його величина для більшості науковців має становити щонайменше 600
год.  Із  них  щонайменше  50%  часу  повинна  займати  безпосередня  участь  у
проведенні науково-дослідних робіт.  

Кінцевим  підсумком  реалізації  даної  концепції  стосовно  розглядуваної
проблеми має бути створення при кожному НДІ університету лабораторій з такою
кількістю співробітників, річне навчальне навантаження яких не перевищуватиме
200…300 год, а наукове навантаження становитиме  щонайменше 1000 год.  

Особливу увагу слід звернути на питання залучення до наукової діяльності
НДІ  університету викладачів  кафедр  загально-теоретичної  підготовки студентів
(вища математика і фізика, теоретична механіка, деталі машин і т. ін.). 

В університеті має бути розроблена система заохочення щодо впровадження
розробок співробітників університету у навчальний процес.

4.  У  напрямку  удосконалення  маркетингу  власних  розробок  у  регіоні
прийнятними можна вважати наступні заходи:

- розроблення і постійне оновлення бази даних щодо завершених наукових
розробок,  впровадження яких потребує відповідних інвестицій.  Для цього слід
підготувати до друку новий проспект «Наукові розробки ТДАТУ» і оновлювати
його з періодичністю не рідше 1 раз за 3 роки. Задля пошуку можливих інвесторів
матеріали  цього проспекту  повинні  представлятися  на  інвестиційних  форумах,
презентаціях, виставках, конференціях, семінарах; 

- організація  наукових конференцій,  семінарів,  Днів  поля  і  т. ін.,  на  яких
повинна  демонструватися  робота  зразків  наукових  розробок  ТДАТУ.  В  цьому
напрямку  слід  розробити  план  спільних  дій  між  університетом  і  обласним
(запорізьким) та районним (мелітопольським) департаментами агропромислового
розвитку;

- покращення  поінформованості  спільноти  про  результати  досліджень
шляхом їх публікації у науково-технічних і науково-виробничих виданнях (у т.ч. і
закордонних), висвітленні у телевізійних та радіопередачах;

- створення  в  університету  постійно  діючої  виставки  власних  наукових
розробок;

- більш детальне і якісне висвітлювання результатів наукових досліджень  на
електронному сайті університету, а також в навчальному процесі.  

5.  Для підвищення рівня співпраці Таврійського ДАТУ з вітчизняними та
закордонними науковими установами і навчальними закладами необхідно:

- активізувати  пошук  шляхів  інтегрування  науковців  університету  у
міжнародні інноваційні програми типу «Горизонт-2020»;

- створити власний журнал для публікації результатів наукових досліджень,
які будуть реєструватися у міжнародній науково-метричній базі Scopus;
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- здійснити  формування  коштів  для  забезпечення  цільових  закордонних
службових відряджень співробітників НДІ університету;

- здійснювати  пошук  укладання  господарчих  договорів  на  проведення
спільних досліджень із науковцями вітчизняних НДІ, а також вищих навчальних
закладів.

6.  Для  покращення  мотивації  залучення  студентської  молоді  до  наукової
діяльності слід здійснити наступні кроки:

- активізувати роботу з подання студентських наукових розробок на перший
і другий тури Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Із сформованої при цьому
бази  даних  Раді  молодих  учених  і  студентів  Таврійського  ДАТУ  сформувати
програму  конкурсного  фінансування  тих  студентських  наукових  розробок,  які
направлені  (у  першу  чергу)  на  вирішення  проблем  господарчої,  наукової  та
соціальної сфер діяльності університету і його підрозділів;

- завідувачам лабораторій НДІ у програмах наукової діяльності на 2016-2020
рр. передбачити залучення до їх виконання студентів університету;

- на  основі  фінансового  заохочення  створити  при  науково-дослідному
інституті  механізації  півдня  України  студентське конструкторське  бюро  (СКБ),
роботу  якого  зорієнтувати  як  на  розроблення  технічної  документації  на  нові
науково-технічні  рішення,  так  і  на  створення  бізнес-інкубатора  нових  ідей  і
пропозицій. 

V. Очікувані  результати  виконання  програми
Виконання програми дасть змогу:
- оновити  зміст  і  підвищити  результативність  наукових  досліджень,  що

сприятиме  створенню  та  реалізації  у  аграрному  секторі  півдня  України
конкурентоспроможної наукової продукції в у мовах ринкових відносин;

- оновити наукову матеріально-технічну базу університету, підвищити якість
підготовки висококваліфікованих фахівців на засадах інтеграції освіти, науки та
інновацій;

- розширити  форми  співпраці  співробітників  університету  з  науковими
установами  країни,  сільгоспвиробниками  всіх  форм  власності,  фахівцями
європейського науково-освітнього простору;

- збільшити  питому  вагу  студентської  молоді  у  загальній  чисельності
наукових працівників університету.

VI. Оцінка організаційних фінансових, матеріально-технічних
і трудових ресурсів, необхідних для виконання програми

Практична реалізація організаційних засад програми особливих фінансових
витрат не передбачає. 

Ефективність  реалізації  програми залежатиме від  величини фінансування
наукових  досліджень,  отриманого  чотирма  науково-дослідними  інститутами  в
результаті практичної реалізації ними пункту І розділу IV. 

Технічна здійсненність питань фінансування наукової діяльності студентів
(студентське конструкторське бюро, конкурсні наукові роботи тощо) за рахунок
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коштів  державного  бюджету  обумовлена  відповідними  статтями  «Закону  про
вищу освіту» України.

Оновлення  матеріально-технічної  бази  науково-дослідних  інститутів
вимагає  залучення  додаткових  коштів  у  розмірі  щонайменше  2  млн.  грн,
необхідних для придбання:

- трактора тягового класу 2 (≈ 300 тис. грн);
- трактора тягового класу 3 (≈ 700 тис. грн);
- грунтообробно-посівної техніки (≈ 1 млн. грн);
- реєструючо-вимірювального обладнання (50 тис. грн.).
Вартість будівництва ґрунтового каналу не перевищуватиме 10-12 тис. грн.  
Для  виконання  даної  програми  може  залучатися  технічна  і  фінансова

допомога спонсорів.
Забезпеченість  науковими  кадрами,  необхідними  для  виконання  даної

програми,  достатня. 
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Додаток 2

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ТДАТУ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 
СЕМІНАРАХ ТА ВИРОБНИЧИХ НАРАДАХ

Час 
прове
денн

я

Місце
проведення

Контингент
 учасників

Чисельніс
ть 

учасників
Виступаючі

19.02
.2016

Мелітопольська 
РДА

Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

39
д.с.-г.н. Калитка В.В.
к.с.-г.н. Золотухіна З.В.

24.02
.2016

Приморська РДА  Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

43
д.с.-г.н. Калитка В.В.
к.с.-г.н. Золотухіна З.В.

10.03
.2016

Приазовська РДА Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств 

51
д.с.-г.н. Калитка В.В.
к.с.-г.н. Золотухіна З.В.

18.03
.2016

Мелітопольське 
МРУВ

Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

38

к.т.н. Караєв О.Г.
к.т.н. Сушко С.Л.
к.е.н. Прус Ю.О.
к.т.н. Мовчан С.І.

17.06
.2016

Мелітопольська 
РДА – ННДЦ 
ТДАТУ

Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

39

д.с.-г.н. Калитка В.В.
д.т.н. Надикто В.Т.
к.с.-г.н. Золотухіна З.В.
к.с.-г.н. Єременко О.А.

30.06
.2016

Приазовська РДА 
– ТОВ «Ольвія» 

Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

29
д.с.-г.н. Калитка В.В.
к.с.-г.н. Єременко О.А.

20.07
.2016

Гуляйпільска РДА Керівники с.-г. підприємств,
головні агрономи, головні 
інженери с.-г. підприємств

35
к.е.н. Прус Ю.О.

30.09
.2016

ТДАТУ – ВСП 
«Мелдітопольськи
й коледж ТДАТУ

Інженери с.-г. підприємств,
керівники та спеціалісти 
підприємств з 
водовикористання та 
меліоративних підприємств
і організацій 

40

к.т.н. Мовчан С.І.
к.е.н. Прус Ю.О.
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Додаток 3
Очікуване виконання кошторису видатків за 2016 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд Благодійний внесок

Затверджено Касові
видатки

Фактичні
видатки %

Затверджено Касові
видатки

Фактичні
видатки %

Затверджен
о

Касові 
видатки

Фактичні
видатки %

2111 Заробітна плата 28746050 28746050 28746050 49,5 11000700 11000700 11000700 42,8 - - - -
2120  Нарахування  на
заробітну плату

6323350 6323350 6323350 10,9 2420154 2420154 2420154 9,3 - - - -

2210  Предмети,  матеріали,
облад.та інвент, в т.ч. м'який

56700 56700 56700 0,1 4094000 4094000 4094000 15,8 1065400 1065400 1065400 82,4

2220  Медикаменти  та
перев'язувальні матеріали

- - - - - - - - - - - -

2230 Продукти харчування 1532900 1532900 1532900 2,6 - - - - - - - -
2240  Оплата  послуг  (крім
комунальних)

- - - - 1552245 1552245 1552245 6,0 14400 14400 14400 1,1

2800   Інші видатки - - - - 943328 943328 943328 3,6 - - - -
2250 Видатки на відрядження - - - - 160000 160000 160000 0,6 - - - -
2271 Оплата теплопостачання 386000 386000 386000 0,7 759363 759363 759363 2,9 - - - -
2272 Оплата водопостачання 240000 240000 240000 0,4 592235 592235 592235 2,2 2700 2700 2700 0,2
2273 Оплата електроенергії 1494000 1494000 1494000 2,6 1031713 1031713 1031713 4,0 - - - -
2274 Оплата природного газу 2744000 2744000 2744000 4,7 505906 505906 505906 1,9 - - - -
2282  Окремі  заходи  по
реалізації  державних програм
не  віднесених  до  заходів
розвитку

- - - - 27000 27000 27000 0,1 - - - -

2720 Стипендії 16300000 16300000 16300000 28 41866 41866 41866 0,2 - - - -
2730 Інші  поточні трансфери
населенню

298100 298100 298100 0,5 - - - - - - - -

3110 Придбання обладнання і
предметів

- - - - 1304790 1304790 1304790 5,0 210800 210800 210800 16,3

3122 Капітальне будівництво 1410000 1410000 1410000 5,4
3132  Капітальний  ремонт
інших об'єктів

53000 53000 53000 0,2

Разом 58121100 58121100 58121100 100 25896300 25896300 25896300 100 1293300 1293300 1293300 100
 
                         


