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Ювілейний, п’ятий конкурс 
«Краща аграрна практика 2019» 
добіг свого завершення. Конкурс 
впродовж 5 років знаходив 
підтримку як зі сторони студентів, 

навчальних закладів, так і зі сторо-
ни аграрних компаній. Редакція 
онлайн-видання AgroPortal.ua вже 
вп’яте стала організатором конкур-
су. 

5 лютого організатори з ком-
паніями-партнерами нагородили 
фіналістів конкурсу. Десять кращих 
учасників – фіналістів конкурсу – з 
усіх куточків України з’їхались до 
Києва отримати цілком заслужену 
нагороду. Переможницею конкурсу 
стала студентка Вінницького націо-
нального аграрного університету. 
Друге місце посів Віктор Тиховод, 
студент факультету агротехнологій 
та екології ТДАТУ. 

Вітаємо Віктора і бажаємо по-
дальших успіхів! 

Прес-служба ТДАТУ 
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Омбудсмен – це посадова 

особа, яка контролює дотри-
манням законних прав та інте-
ресів громадян у діяльності 
органів виконавчої влади. 
Наразі посада омбудсмена 
існує в понад 100 країнах 
світу. 

«Захисником» студентів 
ТДАТУ став Микита Семе-
нов. Саме він обійняв посаду 
студентського омбудсмена. 

4 грудня 2019 року на зве-
деній кураторській годині 
студентство факультету агро-
технологій та екології по-
знайомились зі студентським 
омбудсменом ТДАТУ. 

 

До функцій омбудсмена в 
ТДАТУ входять контроль за до-
триманням прав та свободи сту-
дентів, представлення студентсь-
кого колективу перед держорга-
нами і запобігання конфліктних 
ситуацій. Звернутися до 
омбудсмена можуть лише сту-
денти ТДАТУ. 

Семенов Микита до того, як 
стати омбудсменом, входив до 
складу студентської ради універ-
ситету. Він є заступником голо-
ви студентської ради університе-
ту. 

За матеріалами заступника де-
кана з ОВР Шлєіної Л.І. 

Шановний студенте! 
У ТЕБЕ виникли думки чи ідеї щодо поліпшення 

студентського життя,  

питання або проблеми? ТИ потребуєш поради чи 

реальної допомоги? 

У ТЕБЕ є можливість анонімно звернутись до 

студентського омбудсмена. 

Ти можеш абсолютно конфіденційно подати звер-

нення, скаргу, зауваження чи пропозиції, повідо-

мити про порушення твоїх прав, свобод та інте-

ресів. 

З повагою, студентський омбудсмен М. Семенов. 

 
 

Контакти: 
м. Мелітополь, ТДАТУ 

проспект Б. Хмельницького, 18, корпус № 5 Студентський комітет 
м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна 

Email: semenovnikita2000@gmail.com 
Телефон:+38-(098)-56-62-761 

https://www.facebook.com/nikita.semenov.754          
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В умовах прагнення ТДАТУ 
ім.Дмитра Моторного до 
євроінтеграції та активного 
впровадження компетентнісного 
підходу в навчальний процес 
кожний структурний підрозділ 
зазнає кардинальних змін. 

Індивідуальна освітня 
траєкторія – найважливіший 
компонент диференціації навчання 
у вищій школі. З метою 

передбачає вибір дисциплін для 
вивчення (як шляхом 
анкетування, так і за допомогою 
інформаційної інтернет-
платформи університету) й 
власне майбутню професію, що 
відповідатиме прагненням і 
переконанням конкретного 
майбутнього фахівця. 

декан факультету АТЕ Іванова І.Є. 
заступник декана з ОВР ТДАТУ 

Шлєіна Л.І..  

удосконалення індивідуальної 
освітньої траєкторії навчання в 
межах ОП «Геодезія та 
землеустрій», «Екологія», 
«Цивільна безпека», деканом 
факультету АТЕ було проведено 
зустріч зі студентами університету 
та обговорено елементи 
індивідуальної траєкторії освіти 
для майбутніх фахівців 3-х 
спеціальностей. 

Для максимальної реалізації   
власного навчального потенціалу 
студентів ознайомили з 
інформаційною системою 
університету – сайтом ТДАТУ, на 
якому представлені вибіркові 
дисципліни. Далі молоді було 
запропановано сформувати власну 
індивідуальну траєкторію, яка 

В умовах посилення ролі освітніх 
вимірювань та освітньої аналітики у 
процесі зовнішньої оцінки якості 
освітньої діяльності закладів вищої 
освіти академічна спільнота ТДАТУ 
ім. Дмитра Моторного потребує 
обговорення нагальних проблем 
вищої освіти та стосовно спільного 
пошуку оптимальних шляхів їх 
вирішення, як на рівні України, так і 
в межах університету. 

На факультеті Агротехнологій та 
екології 10 грудня 2019 року було 
проведено зустріч стосовно 
роз`яснення елементів прогресивної 
концепції розвитку вищої освіти 
сьогодення. До семінару змогла 
долучитись молодь та весь 

професорсько-викладацький склад 
факультету. 

В ході зустрічі проректором з 
НПР Ломейко О.П. було 
зосереджено увагу на стратегії та 
місії університету та на основних 
компонентах освітньої траекторії 
нашого ЗВО і нормативних 
документах в сфері освіти. 
Олександ Петрович наголосив, що: 
«Сьогодні університет та кожний 
учасник освітнього процесу 
повинен усвідомити свою 
унікальність, суспільну роль, 
цінності, місію і власне дух 
університету!». 

В умовах бурхливого розвитку 
факультету АТЕ деканом Івановою 
І.Є. було зазначено крітерії 
оцінювання сучасного освітнього 
процесу. Життєздатність 
спеціальностей сьогодні 
визначається на етапі акредитації не 
тільки на результатах освітнього 
процесу, а й на самому процесі. 
Тобто на рівні ЗВО, в межах 
факультету АТЕ та його 5-ти кафедр 
необхідно організувати якісний 
освітній процес, спираючись на 

принципи власної університетської 
автономії. 

У ході зустрічі з гарантами 
спеціальностей було розглянуте 
питання роботи Центру моніторингу 
якості освіти у ТДАТУ стосовно 
удосконалення та поточної 
організації внутрішньої системи 
забезпечення якости ЗВО, обговорені 
графікі зрізів по дисциплінам, 
питання анкетування студентів для 
визначення рівня викладання 
дисциплін у 1 семестрі 2019-2020 н.р. 

В ході зустрічі було важливо 
почути думку як викладачів, так і 
студентів, тому що тільки консенсус, 
спільні зусилля студентів, 
викладачів, керівництва університету 
дадуть нам змогу створити реальні 
умови для розвитку, залучення 
зовнішніх інвестицій та перетворити 
вищу освіту на ефективну, відкриту 
та інклюзивну систему. 

Інформаційний супровід декан 
факультету АТЕ ТДАТУ ім.Дмитра 

Моторного Іванова І.Є. 
Заст. декана з ОВР Шлєіна 

Л.І. 
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4.Про стан навчальної, методич-
ної та наукової роботи на кафедрі 
«Цивільна безпека» згідно кри-
теріїв оцінювання якості освітньої 
програми та нової парадигми акре-
дитації. 

5.Про ознайомлення з Кодексом 
честі, антикорупційною програмою 
та питання нової освітньої тра-
екторії, що буде реалізована у 2019-

2020 н.р. 
6.Різне 
Були розглянуті актуальні питан-

ня освітнього процесу на факуль-
теті. З погляду “Положення про 
акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти” було про-
аналізовано роботу кафедр 
«Геоекологія та землеустрій» та 
«Цивільна безпека».Завідуючими 
кафедрами та гарантами спеціаль-
ностей «Цивільна безпека», 

Відбулось чергове засідання Ради 
факультету АТЕ 10.12.2019. Поря-
док денний містив наступні питан-
ня: 

1.Про хід виконання дипломних 
робіт магістрами 1-го та 2-го року 
навчання спеціальностей 
«Агрономія», «Екологія», 
«Цивільна безпека», «Харчові тех-
нології» та стан підготовки сту-
дентів всіх ОР до КДІ. 

2.Аналіз стану проведення та 
складання другого рубіжного кон-
тролю ПМК. Підсумки роботи на 
інформаційному порталі ТДАТУ 
студентів, що навчаються за 
індивідуальним графіком. Про ро-
боту ОВК та підготовки факультету 
до екзаменаційної сесії. 

3.Про стан навчальної, методич-
ної та наукової роботи на кафедрі 
«Геоекологія та землеустрій» згідно 
критеріїв оцінювання якості 
освітньої програми та нової пара-
дигми акредитації. 

«Геодезія та землеустрій» були 
розглянуті питання стосовно 
якості освітнього процесу на ка-
федрах в розрізі спеціальностей. 
Сьогодні освіта нашого ЗВО зосе-
реджуватиметься нетільки на ре-
зультатах освітнього процесу, а на 
самому процесі. Тобто професіо-
нали своєї справи професор Рогач 
Ю.П., та проф. Даценко Л.М. пред-
ставили звіт де спільнота змогла 

оцінити здатність університе-
ту,факультету, кафедри ор-
ганізувати якісний освітній про-
цес, спираючись на принципи 
власної університетської авто-
номії. 

Сьогодні визначення спільної 
прогресивні концепції розвитку 
вищої освіти у ЗВО  та задач як 
кафедр, так і структурних 
підрозділів  є актуальним питан-
ням у ТДАТУ ім.Дмитра Моторно-
го. 

 
За матеріалами декан факультету 

АТЕ ТДАТУ 
ім.Дмитра Моторного Іванова І.Є. 

Заст. декана з ОВР Шлєіна Л.І. 
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Здобувачі вищої освіти (ЗВО) є 
повноцінними учасниками освітнього 
процесу, отже вони мають право 
впливати на його організацію, одним 
із аспектів якої мають стати вибіркові 
дисципліни. Нині студентство має 
бути не лише пасивним споживачем, а 
й активно вимагати для себе 
вибірковості дисциплін з урахуванням 
власних потреб та інтересів, з метою 
побудування власної індивідуальної 
траєкторії навчання. 

У вибіркових дисциплінах 
зацікавлені всі учасники освітнього 
процесу. Студенти отримують змогу 
доповнювати свою основну 
спеціальність додатковим фахом або 
брати окремі курси для широкої 
ерудиції. Можливість вибору 
дисциплін із різних факультетів та 
кафедр є ефективним інструментом 
міждисциплінарності. Також 
навчання у змішаних групах дозволяє 
студентам отримати неформальний 
досвід від студентів з інших 
спеціальностей. У свою чергу, 
викладачі на вибіркових дисциплінах 
працюють із найбільш 
умотивованими студентами. Самі 
університети загалом стають більш 
привабливими для абітурієнтів. 
Зрештою, кінцеві компетентності, 
якими може оволодіти студент, за 
рахунок гнучкості навчальних планів, 
часто краще відповідають потребам 
ринку праці. 

Навчальним планом для певної 
спеціальності має визначатися перелік 
обов’язкових дисциплін (максимум — 
75% від загального обсягу кредитів 
ЄКТС). Загальний обсяг вибіркових 
дисциплін має складати не менше 25% 
від загального обсягу кредитів ЄКТС. 

Критеріями для включення 
навчальної дисципліни або інших 
освітніх компонент до переліку 
вибіркових є спроможність кафедри 
забезпечити належну якість їх 
викладання, у тому числі: 

– кадрове забезпечення (науковий 
ступінь, вчене звання НПП, досвід 
викладання дисципліни, особистий 
рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення 
(навчально-методичний комплекс, 
електронний навчальний курс, 
підручники, навчальні посібники 
тощо); 

– матеріально-технічна база 
(лабораторне забезпечення за 
необхідності); 

– інформаційне забезпечення; 
– відгуки ЗВО про якість викладання 

дисциплін на кафедрі. 
Перелік навчальних дисциплін за 

вибором ЗВО на наступний 
навчальний рік щорічно 
встановлюється у першому семестрі 
поточного навчального року та 
затверджується на засіданні вченої 
ради університету до 1 жовтня. 

Перелік навчальних дисциплін, що 
були затвердженні для вибору ЗВО на 
наступний навчальний рік, 
розміщуються на веб-сайті 
Університету у розділі «Освіта» для 
кожного СВО і курсу навчання (для 
СВО «бакалавр» − на 2-4 курсах у 
3,4,5,6,7,8 семестрах; для СВО 
«магістр» − у 2 семестрі 1 року 
навчання та 3 семестрі 2 року 
навчання). 

Вибіркові навчальні дисципліни, 
оприлюднені на веб-сайті 

Університету для вибору ЗВО, мають 
містити силабус, розроблений 
відповідно до вимог «Положення про 
програму навчання здобувачів вищої 
освіти – силабус», та (за бажанням) 
презентацію навчальної дисципліни чи 
інших освітніх компонент. 

Здобувачі вищої освіти СВО 
«бакалавр» і СВО «магістр» у терміни 
першого етапу в будь-який вільний час 
заходять на сторінку «Дисципліни за 
вибором студента» в розділі «Освіта» 
офіційного веб-сайту університету, 
обирають курс навчання та 
авторизуються за допомогою логіну і 
паролю отриманого в деканаті 
відповідного факультету (інституту). 

Після авторизації ЗВО отримує 
перелік вибіркових дисциплін на 
кожен семестр наступного 
навчального року (зокрема для 2 
семестру поточного навчального року 
для СВО «магістр» 1 курсу навчання). 

Після завершення процедури вибору 
дисциплін формується індивідуальний 
навчальний план ЗВО на наступний 
рік, до змісту якого, крім обов’язкових 
компонентів, включаються вибіркові 
навчальні дисципліни, що визначають 
індивідуальну траєкторію навчання 
ЗВО. 

Отже, особлива увага до вибіркових 
курсів не випадкова. На думку 
аналітиків, вони є індикатором для 
комплексного аналізу готовності 
університетів до запровадження 
орієнтованого на студента дизайну 
освітніх програм, справедливої 
конкуренції між викладачами, 
внутрішніх систем забезпечення якості 
вищої освіти та інших механізмів, 
передбачених реформою вищої освіти. 

Заступник декана факультету АТЕ з 
навчальної роботи, к.т.н., доцент 

Григоренко О.В 



АТЕ        Випуск № 10 Грудень - Лютий 2019-2020 

Підготовка закладами вищої 
освіти компетентних фахівців, з 
гармонійним поєднанням 
особистісних й професійно 
важливих якостей, які здатні до 
саморозвитку та самореалізації в 
майбутній професійній діяльності, є 
пріоритетними цілями сучасної 
вищої школи. У зв’язку з тим, 
модернізація сучасного освітнього 
процесу передбачає 
«студентоцентровану» 

спрямованість, що означає 
самостійність, комфортність і 
індивідуалізацію програм, 
збільшення ступенів свободи тих, 
хто навчається, відносно вибору 
ними різних індивідуалізованих 
освітніх траєкторій. Таким чином, 
під індивідуальною освітньою 
траєкторією розуміють 
індивідуальний шлях студента, 
який він обирає для реалізації 
освітнього стандарту і який 
залежить від його власних 
індивідуальних особливостей. 

З метою удосконалення 

індивідуальної  освітньої траєкторії 
навчання на факультеті АТЕ було 
проведено зустріч зі старостами 
академічних груп, де було 
обговорено елементи 
індивідуальної траєкторії освіти 
для майбутніх фахівців. Усі при-
сутні мали змогу висловити свої 
пропозиції щодо нових принципів 
навчання. 

Отже, навчання студентів за 
індивідуальними освітніми 
траєкторіями – це інвестиції в май-
бутнє. Справжній результат такого 
досвіду позначиться під час вико-
нання професійної діяльності, коли 
знадобиться висока міра 
відповідальності, самостійності, 
комунікативної і професійної куль-
тури. 

Заступник декана факультету АТЕ 
з навчальної роботи 

к.т.н., доцент Григоренко О.В. 

Освітня діяльність ТДАТУ 
імені Дмитра Моторного  базуєть-
ся на принципах дотримання демо-
кратичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толе-
рантності, відкритості та прозо-
рості. Прагнення до максимальної 

прозорості та публічності в  
діяльності структурних 

підрозділів ЗВО  при 
формуванні освітнь-

академічного рейтингу спрямовано 
на вирішення ряду завдань: 
 визначення рівня підготовки за 

освітніми програмами на фа-
культеті; 

 одержання обєктивних показ-
ників щодо реалізації індивіду-
альної освітньої траєкторії мо-

ого середовища має інструменталь-
ну цінність та дозволяє пересвід-
читися, що заклад дійсно виконує 
свою суспільну місію. 

В межах виконання вимог акаде-
мічної доброчесності, дотримання 
правил студоцентрованого підходу 
в організації освітнього процесу на 
факультеті агротехнологій та еко-
логії 24 грудня 2019 року для фор-
мування академічного рейтингу 
відбулось обговорення рівня  здо-
бутків студентів та перевірка їх 
відповідності за всіма напрямами. 
Порядок формування академічного 
рейтингу успішності з метою 
вирішення питань щодо призначен-
ня та позбавлення  академічної сти-
пендії реалізується за «Положенням 
про порядок призначення та випла-
ти стипендії студентам ТДАТУ». 

Академічний рейтинг фіксує 
рівень підготовки та активності сту-
дента відносно інших студентів на 
співставних умовах. Використання 



лоді; 
 заохочення до занять науковою 

діяльністю, спортом,культурно-
масовою та іншими видами сус-
пільно-корисної діяльності. 
До складу рейтингової комісії 

факультету АТЕ входять: декан фа-
культету, заступники декану фа-
культету, представники органів 
студентського самоврядування фа-
культету та профспілкові лідери 
факультетської молоді. Саме в за-
значеному складі 24 грудня 2019 
року керівництвом факультету  ра-
зом з представниками молодої ака-
демічної спільноти було визначено 
здобутки студентів з питань додат-
кової  наукової діяльності,спорті та 
іншими видами суспільно-корисної 
діяльності.  Перевірено  до-
стовірність  зазначених здобутків 
молоді та призначені відповідні 

роботи , що передбачені освітніми 
програмами підготовки здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями 
факультету АТЕ . 

Педставники студентського са-
моврядування – Айбетова Алія та 
Мальований Петро взяли участь в   
обговоренні та вирішенні питань 
призначення балів стосовно актив-
ності  молоді на першому етапі ро-
боти рейтингової комісії факульте-
ту АТЕ. Робота деканату факульте-
ту АТЕ базується на принципах до-
тримання демократичних цінностей 
свободи студентів, справедливості, 
рівності прав і можливостей мо-
лоді,  прагне до максимальної  
відкритості та прозорості. 

Інформаційний супровід декан фа-
культету АТЕ Іванова І.Є. 

бали,  що будуть враховані до за-
гального рейтингу успішності сту-
дентів. Рейтинг успішності студен-
та  вклучає – середньоарифметичне 
значення балів навчальної успіш-
ності студента з усіх навчальних 
дисциплін, інші види навчальної 
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Науково-дослідна робота сту-
дентів на факультеті АТЕ є продов-
женням і поглибленням освітнього 
процесу та проводиться безпосе-
редньо на кафедрах факультету 
АТЕ та в межах філій науково-
дослідних установ з якими укладе-
но кафедрою договори про 
співпрацю. 

Один з студентських наукових 
гуртків кафедри ПОВ та БХ фа-
культету АТЕ, створений з метою 
залучення обдарованої студентсь-
кої молоді до винахідницької робо-
ти за темою : «Адаптованість сортів 
кісточкових культур до вирощуван-
ня в умовах Південного Степу 
України та придатність їх плодів до 
первинної переробки та зберіган-
ня». 

Робота гуртка спрямована на 
розширення індивідуальної освітнь-
ої траєкторії молоді та наукового 

потенціалу , формування навичок 
науково-дослідної роботи сту-
дентів у вільний від освітнього 
процесу час. 

Робота студентського наукового 
гуртка проводиться згідно 
індивідуальної освітньої траєкторії 
кожного здобувача вищої освіти та 
з урахуванням методичних особли-
востей проведення наукових до-
сліджень за обраним напрямком. У 
перший тиждень 2 семестру поточ-
ного навчального року керівником 
наукового гуртка – доц. Івановою 
І.Є. в межах зустрічі з студентами 
спеціальностей «Агрономія», 
«Садівництво та виноградар-
ство»були окреслені питання, що 
будуть досліджені впродовж весня-

ного та літнього  періоду навчання. 
Атмосфера наукових гуртків на 

факультеті дозволяє студентам від-
чути себе справжніми ораторами, 
науковцями , фахівцями-
садоводами та агрономами, а також 
надає студентам можливість зро-
зуміти тонкощі агрономічної та 
садівницької справи! 

керівник наукового гуртка   
доцент кафедри ПОВ та БХ  

Іванова І.Є. 
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Факультет Агротехнологій та 
екології – структурний підрозділ 
ТДАТУ, що об’єднує п’ять  кафедр 
та лабораторії, які забезпечують 
підготовку більш ніж 650 здобу-
вачів вищої освіти денної форми 
навчання за 7-ма спеціальностями. 
Діяльність факультету спрямована 
на якісну підготовку фахівців з 
урахуванням сучасних досягнень 
науки і практики за галузями знань. 

У своїй діяльності факультет 
керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», ін-
шими законами та нормативно-
правовими актами Міністерства 
освіти і науки України, Статутом 
ТДАТУ, Колективним договором, 
організаційно-розпорядчими доку-
ментами адміністрації університе-
ту, вченої ради ТДАТУ та факуль-
тету. 

Перший тиждень 2-го семестру 
2019-2020 навчального року тра-
диційно розпочався з обговорення 
Плану роботи факультету на поточ-
ний період. На зборах трудового 
колективу факультету було визна-
чено основні завдання в освітньому 
процесі, науковій діяльності, 
розглянуто основні питання щодо 
виховного процесу та окреслені 
шляхи удосконалення іміджевої 
політики кафедр факультету, що 
будуть реалізовані впродовж нав-
чального року. 

Про особливості організації нау-
кових та науково-практичних 

заходів на факультеті і 
кафедрах акцентував 

увагу викладачів 
проректор з науко-

вої роботи д.т.н., професор Надикто 
В.Т. Проректор з навчальної роботи 
к.т.н., доц. Ломейко О.П. зазначив 
на важливість реалізації стра-
тегічних завдань щодо організації 
освітнього процесу на факультеті та 
важливість профорієнтаційної робо-
ти, спрямованої на залучення 
випускників до вступу в наш 
університет. 

Декан факультету Іванова І.Є. 
визначила основні завдання розвит-
ку факультету: 
 організація освітнього процесу на 

різних рівнях вищої освіти 
відповідно до нових критеріїв 

вдосконалення освітньої діяль-
ності у сфері вищої освіти, прий-
нятих КМ України; 

 впровадження наукових до-
сліджень у педагогічну практику 
підготовки здобувачів вищої 
освіти; 

 розробка якісного навчально-
методичного забезпечення викла-
дання дисциплін освітніх і науко-
вих програм; 

 моніторинг якості освітнього 
процесу на факультеті; 

 здійснення різних форм 
співпраці, (у тому числі 

міжнародної) з підприємства-
ми, організаціями, установами, 
освітніми закладами, що не 
заборонена законодавством 
України та пов’язана з 
функціональними завданнями 
факультету. 
В межах розвитку іміджевої 

політики, факультету було визна-
чено розпочати роботу з онов-
лення відеороликів про всі ка-
федри факультету та створення 
відео історії розвитку та впро-
вадження дуального навчання за 
всіма спеціальностями  факульте-

ту АТЕ! 
Колектив факультету АТЕ 

отримав привітання з початком 
нового навчального семестру від 
керівництва університету! Впев-
нені, що колективна робота кож-
ної кафедри буде успішною, на-
повнена творчістю і результатив-
ністю! 

Нехай нинішній навчальний 
семестр стане періодом нових 
професійних досягнень, науко-
вих відкриттів та особистих звер-
шень, а життя виставляє лише 
гарні оцінки! 

Декан факультету АТЕ ТДАТУ 
імені Дмитра Моторного  Іванова І.Є 
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Академічна доброчесність – це 
сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими 
мають керуватися учасники освітнь-
ого процесу у ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного під час навчання, викла-
дання, провадження наукової діяль-
ності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та наукових 
досліджень як на факультеті АТЕ , 
так і в ЗВО. 

та виявлення академічного плагіату 
серед здобувачів вищої освіти в 
ТДАТУ. Під час семінару було за-
пропоновано отриману інформацію 
довести до студентської спільноти 
на кураторських годинах. 

На семінарі кураторів викладачі 
отримали інформацію щодо освітнь-
ого процесу в академічних групах. 
Обговорено шляхи вирішення про-
блемних ситуацій стосовно удоско-
налення індивідуального графіка 
навчання  студентів за дуальною 
програмою навчання. Проведено 
зустрічі зі здобувачами вищої 
освіти, що потребують допомоги з 
боку деканату факультету агротех-
нологій та екології. 

Декан факультету АТЕ ТДАТУ 
імені Дмитра Моторного  

Іванова І.Є. 
заступник декана з 

ОВР АТЕ Шлєіна Л.І. 

Традиційний семінар кураторів ака-
демічних груп, що проходив на фа-
культеті для викладачів 4.12.2019 р. 
був присвячений  питанням академіч-
ної доброчесності, як системи 
внутрішнього забезпечення якості 
освіти у ТДАТУ ім. Дмитра Моторно-
го. 

Декан факультету Іванова І.Є. 
ознайомила зі змістом документів, які 
містять політику і стандарти дотри-
мання академічної доброчесності в 
межах структурного підрозділу. Кура-
торів було ознайомлено з документом, 
що визначає політику та стандарт до-
тримання академічної доброчесності у 
ЗВО – Кодексом честі. Також акаде-
мічну спільноту було ознайомлено з 
документами, які визначають алго-
ритм дій у разі виявлення проявів ака-
демічної не доброчесності з боку – 
здобувачів, викладачів, дослідників,це  
Положення про систему запобігання 

Питання академічної доброчес-
ності, дотримання загальноприйня-
тих норм морально-етичної по-
ведінки студентами та викладачами 
університету постійно підіймається 
кураторами та адміністрацією фа-
культету АТЕ ТДАТУ під час спіль-
них зустрічей з академічною гру-
пою. 

5 лютого 2020 року на кура-
торській годині факультету АТЕ 
відбулось обговорення питань ака-
демічної доброчесності зі студента-
ми спеціальностей «Агрономія» і 
«Садівництво та виноградарство». 
Заступник декана з організаційно-

виховної роботи Шлєіна Л.І. 
ознайомила академічну спільноту 
зі змістом документів, які містять 
політику і стандарти дотримання 
академічної доброчесності в межах 
структурного підрозділу, а також 
ознайомла з документом, що визна-
чає політику та стандарт дотриман-
ня академічної доброчесності у 
ЗВО – Кодексом честі. Також звер-
нувся до молоді і студентський 
омбудсмен ТДАТУ Семенов Мики-
та студент 21 групи спеціальності 
«Комп’ютерні науки» та ознайомив 
студентів з документами, які визна-
чають алгоритм дій у разі виявлен-
ня проявів академічної не добро-

чесності наголосивши на тому, що 
якщо  виникли думки чи ідеї щодо 
поліпшення студентського життя, 
питання або проблеми, якщо сту-
денти потребують поради чи реаль-
ної допомоги, є можливість анонім-
но звернутись до студентського 
омбудсмена. 

Наступним і досить важливим 
питанням для студентської молоді 
стало обговорення «Положення про 
порядок призначення виплати сти-
пендії студентам ТДАТУ». Під час 
обговорення були розглянуті  за-
гальні положення, академічні сти-
пендії в університеті, соціальні сти-
пендії, підстави  для призначення 
соціальних стипендій, порядок ви-
користання коштів для надання ма-
теріальної допомоги і заохочення в 
університеті. Детально розглянуто 
питання порядку формування ака-
демічного рейтингу та критерії рей-
тингу особистих досягнень сту-
дентів ТДАТУ. 

За матеріалами заступник декана з 

ОВР АТЕ Шлєіна Л.І.  
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Таврійський Державний Агро-
технологічний Університет імені 
Дмитра Моторного враховує ви-
моги стейкхолдерів під час підго-
товки здобувачів вищої освіти ден-
ної форми навчання та адаптує 
зміст навчальних програм і планів 
підготовки фахівців до специфіки 
виробництва, потреб роботодавців, 
інноваційних процесів, що відбува-
ються в галузях, тому активно за-
проваджує  систему навчання, що 
дає змогу поєднувати освітній про-
цес та практичну адаптацію май-

бутнього фахівця на ринку праці. 
30.01.2020 року відбулася тра-

диційна зустріч декана факультету 
АТЕ Іванової І.Є. та представника 
деканату – заступника декану з 
навчальної роботи Нєжнової Н.Г. зі 
студентами з питань оголошення 
наказу на дуальне навчання на ІІ 
семестр 2019-2020 н. р. Зазначена 
форма навчання активно працює на 
факультеті АТЕ згідно до 
«Положення про порядок ор-
ганізації навчання в ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного», та «Положеня 
про порядок організації та прове-
дення дуальної форми навчання в 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного». 
У 2019 році започаткована участь 
університету в  пілотному проекті 
МОН з підготовки фахівців за ду-
альною формою навчання. 

Основне завдання впроваджен-
ня елементів дуальної форми 
освіти на факультеті для всіх 7 
спеціальностей  – усунути основні 
недоліки традиційних форм і ме-
тодів навчання майбутніх 
кваліфікованих робітників, подола-
ти розрив між теорією і практикою, 
освітою й виробництвом і підви-
щити якість підготовки кваліфіко-
ваних кадрів, ураховуючи вимоги 
роботодавців у межах нових ор-
ганізаційно-відмінних форм освіти, 
знайти ту форму навчання дуальної 
системи що буде ураховувати спе-
цифіку спеціальностей факультету: 
«Агрономія», «Садівництво та ви-
ноградарство», «Екологія», 
«Геодезія та землеустрій», 
«Харчові технології», «Готельно-
ресторанна справа», «Цивільна без-
пека». 

Представниками деканату було 
визначено основних учасників 
освітнього процесу. Вже сьогодні 
кожен студент розуміє, що дуальна 
форма навчання передбачає на-
явність координаторів як від 
університету, так і від суб’єкта гос-
подарювання. Для забезпечення 
злагодженої роботи в системі ЗВО 
– СТУДЕНТ – ПІДПРИЄМСТВО 
організація дуальної форми здобут-
тя освіти у ТДАТУ передбачає 
представлення наступних доку-
ментів від студента: заява, договір 

про здобуття вищої освіти за ду-
альною системою, план практичної 
підготовки та інші документи, що 
регулюють процес освіти за обра-
ною формою. 

Студентам факультету 
розповіли про особливості атеста-
ції в межах дуальної форми нав-
чання, яка є обов’язковим компо-
нентом визначення рівня підготов-
ки здобувача вищої освіти денної 
форми навчання. 

В умовах сьогодення, коли ри-
нок праці диктує необхідність пе-
регляду традиційних підходів у 
системі освіти, індивідуальна 
освітня траєкторія навчання сту-
дентів ТДАТУ імені Дмитра Мо-
торного реалізує нові технології, 
форми та інновації, що здатні за-
безпечити високу якість підготовки 
фахівців 

Інформаційний супровід: 
 заступник декана з навчальної роботи 

факультету АТЕ Нєжнова Н.Г. 

5 лютого у Таврійському держав-
ному агротехнічному університеті 
імені Дмитра Моторного відбулася 
зустріч представників управління 
Молоді та спорту та за 
сумісництвом представниками мо-
лодіжного центру "People.ua" зі сту-

дентами, в тому числі й з 
активістами факуль-

тету агротехно-

 логій та екології. Під час зустрічі 
студентам запропонували 
співпрацю із управлінням молоді 
та спорту (спільна організація 
міських свят та майстер класів, 
дозвілля молоді). Підіймалися пи-
тання з нереалізованих міських 
проектів, які б хотіли організувати 
студенти. Під час зустрічі ак-
тивістам чітко дали зрозуміти, 
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 що усі їх ідеї та проекти можуть 
бути організовані, варто лише не 
боятися та звернутися до управлін-
ня молоді і спорту. Тож будемо 
сподіватися на велику кількість 
міських заходів організованих сту-
дентами для студентів! 

За матріалами заступника декана з 
ОВР Шлєіної Л.І. 

 

5 лютого 2020 р. відбулася 
зустріч декана факультету АТЕ 
ТДАТУ доц. Іванової І.Є. зі здобу-
вачами вищої освіти спеціально-
стей: «Цивільна безпека», 
«Екологія», «Геодезія та земле-
устрій». Представниками деканату 
було обговорено питання щодо 
механізмів побудови освітньої 
траєкторії та вказано, що освітня, 
консультативна, інформаційна, 
підтримка молоді в університеті 
здійснюється відповідно до Поло-
ження про організацію освітнього 
процесу в ТДАТУ. 

На зустрічі було зазначено, що 
важливе завдання загальноунівер-
ситетських служб та відділів, які 
відповідають за підтримку здобу-
вачів вищої освіти, полягає у 
наданні консультаційної допомоги 
як у навчальній, так і позанавчаль-
ній сферах на всіх етапах навчан-
ня. У ТДАТУ до загальноуніверси-
тетських служб та відділів, що 
відповідають за підтримку здобу-
вачів вищої освіти, належать: 
приймальна комісія, деканати, ка-
федри, Науково-технічна бібліоте-
ка, відділ зв’язку з виробництвом, 
відділ міжнародних зв’язків, орга-
ни студентського самоврядування, 
психологічна служба. 

Приймальна комісія ТДАТУ як 
робочий орган закладу вищої 
освіти, передбачений частиною 
першою статті 38 Закону України 
«Про вищу освіту», утворюється 
для організації прийому вступ-

го розпорядку у гуртожитку, по-
ведінки на території університету; 
щодо проблем адаптації до сту-
дентського середовища; щодо пи-
тань організації і проведення про-
світницьких, культурних, ор-
ганізаційно-виховних заходів; щодо 
питань етики та академічної добро-
чесності. Було зроблено акцент на 
наявності в університеті освітнього 
омбудсмена – Семенова М. 

Психологічна служба ТДАТУ 
надає психологічну підтримку здо-
бувачам вищої освіти з метою ство-
рення належних умов для забезпе-
чення освітнього процесу. Служба 
здійснює індивідуальне психо-
логічне консультування, що перед-
бачає допомогу в знятті гострих 
негативних психічних станів та дов-
готривалу роботу, спрямовану на 
зміну ставлення до власних про-
блем, розуміння їх природи, фор-
мування позитивного мислення 
тощо. 

Деканом факультету АТЕ Івано-
вою І. якою було зроблено наголос 
на тому, що кожен представник сту-
дентської спільноти має права та 
обов’язки, що регламентуються 
нормативними документами як  
зовнішнього, так і внутрішнього 
рівня, враховуючи автономію 
університету. Зроблено акцент на 
наявності в університеті освітнього 
омбудсмена  М.Семенова, до 
функцій якого входить захист прав 
здобувачів вищої освіти та вирішен-
ня питань врегулювання конфлікт-
них ситуацій щодо доброчесності 
освітнього процесу. 

Інформаційний супровід: 
заступник декана АТЕ ТДАТУ 

 з навчальної роботи доц. 
Тараненко Г.Г. 

ників, організовує і проводить кон-
сультації з питань вступу на навчан-
ня та вибору спеціальності, що 
найбільш відповідає здібностям, 
нахилам і рівню підготовки вступ-
ників. 

Деканати факультетів надають 
здобувачам вищої освіти всю необ-
хідну інформацію, що стосується 
організації освітнього процесу, кон-
сультують щодо питань організації 
навчання. 

Консультативна робота кафедр 
здійснюється відповідно до графіку 
консультацій, що розробляється на 
початку кожного семестру, затвер-
джується завідувачем кафедри і роз-
міщується на інформаційних стен-
дах та інформаційних ресурсах ка-
федри. 

Необхідну інформацію здобувачі 
вищої освіти також можуть отрима-
ти на сайті ТДАТУ та на сайтах ка-
федр. 

Консультаційну підтримку щодо 
підбору необхідної літератури для 
підготовки індивідуальних завдань 
надають співробітники Науково-
технічної бібліотеки ТДАТУ. 

Відділ міжнародних зв’язків надає 
консультативну допомогу інозем-
ним здобувачам вищої освіти щодо 
питань організації освітнього про-
цесу у ТДАТУ, а також щодо пи-
тань життєзабезпечення іноземних 
громадян, які навчаються в універ-
ситеті; працівникам ТДАТУ щодо 
оформлення документів, потрібних 
для закордонних відряджень; здобу-
вачам вищої освіти, викладачам та 
співробітникам щодо оформлення 
документів, необхідних для навчан-
ня та стажування за кордоном. 

Студентське самоврядування 
надає консультаційну допомогу здо-
бувачам щодо прав та обов’язків, 
правил проживання та внутрішньо-
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Одним із пріоритетів стратегіч-
ного розвитку України визнано ін-
теграцію освіти до Європейського 
співтовариства. Вимогою часу стає 
підготовка ЗВО фахівців нової яко-
сті – здатних творчо мислити, шви-
дко орієнтуватися в сучасному на-
сиченому інформаційному просто-
рі, приймати нестандартні рішення, 
вчитися і розвиватися протягом 
усього життя, а головне – бути пат-
ріотами рідної землі. 

Важливими умовами демократи-
чного суспільства є громадянська 
освіченість молоді, компетентність, 
виховання поваги до прав людини, 
толерантності, уміння знаходити 
компроміси. 

Сучасний освітній  та виховний 
процес у ТДАТУ ім. Дмитра Мо-
торного сприяє розвитку демокра-
тичної культури, формуванню не-
обхідних для проживання в євро-
пейському співтоваристві компете-
нтностей, політико-правових і соці-
ально-економічних знань здобувача 
вищої освіти. 

Концепція виховної роботи зі 
здобувачами вищої освіти денної 
форми навчання має системний ха-
рактер та  базується на основних 
положеннях Концепції національ-
ної системи виховання молоді, з 
урахуванням органічного взаємоз-
в’язку з навчальним процесом Уні-
верситету. 

Головною метою виховної робо-
ти на факультеті АТЕ є  формуван-
ня професійно спрямованої , ціліс-
ної і гармонійнорозвиненої особис-

тості з високим рівнем добро-
чесності, національно-

патріотичною та  
самосвідомістю. 

форми навчання, тому з 2 семестру 
поточного навчального року було 
вирішено провести цикл кураторсь-
ких годин за темами , що є актуаль-
ними для студентів факультету. 

Враховуючи на те, що в Універ-
ситеті створено систему виховної 
роботи, що дає можливість курато-
рам академічних груп отримати з 
боку деканату інформацію про стан 
освітніх, організаційних, виховних 
питань на факультеті щотижнево, 

то одразу після семінару кураторів 
представники деканату мають змо-
гу реагувати на локальні запити 
групи з питань організації навчаль-
ного процесу. Так, 29.01.20 дека-
ном факультету Івановою І.Є., за-
ступником декана Шлєіной Л.І. бу-
ло проведено зустріч з куратором 
Гапрінашвілі Н.А та 31 академіч-
ною групою спеціальності «Харчові 
технології» мета якої була провести 
роз’яснювальну роботу з питань 
прав та обов’язків здобувачів вищої 
освіти  з питань доброчесності. 

В сучасних умовах освіти на фа-
культеті АТЕ виховна робота з боку 
деканату, кафедри, зокрема курато-
рів академічних груп – спрямована 
на те, щоб допомогти розібратись і 
організувати, а не нав’язувати пог-
ляди, не заміняти здобувачів вищої 
освіти в їхній діяльності. Важливим 
для декана та заступника з виховної 
роботи є також те, щоб робота ку-
раторів не йшла в розріз з роботою 
Студентської Ради , а доповнювала 
б її, і утворювала єдину демократи-
чну виховну систему на факультеті. 

Інформаційний супровід – декан факуль-
тету АТЕ Іванова І.Є. 

Семінар кураторів, що відбувся 
на факультеті 29.01.2020 висвітлив 
стан справ  стосовно поточних пи-
тань в освітньому процесі на факу-
льтеті. Особливу увагу було приді-
лено питанням доброчесності, ду-
ховному та моральному вихованню 
здобувачів вищої освіти. Розгляну-
то питання анонімного анкетування 
студентів з питань доброчесності на 
факультеті. 

На семінарі кураторів деканом 
факультету було зроблено наголос 
на питаннях роз’яснення прав та 
обов’язків молодого покоління в 
межах університету. Умови часу 
потребують оновлених підходів в 
спілкуванні з молодою спільнотою 
університету, тому було вирішено 
кожній групі нагадати що в універ-
ситеті активно працює освітній ом-
будсмен – Семенов М. (21 КН гру-
па, факультет ЕКТ) , він  контролює 
та спостерігає за механізмами за-
безпечення та захисту прав здобу-
вачів освіти у ТДАТУ. 

Також на зустрічі академічної 
спільноти було підкреслено пред-
ставниками деканату, що сьогодні 
значний потенціал впливу на розви-
ток здобувачів вищої освіти має 
Студентська Рада, як університету, 
так і факультету АТЕ та організова-
на нею робота в межах секторів. 

Важливу роль в освітньо-

виховному  процесі відіграє особис-
тість науковопедагогічних праців-
ників Університету –  декан, пред-
ставники деканату, завідуючи кафе-
драми та  куратори академічних 
груп. Також було визначено, що 
велика відповідальність поклада-
ється на кафедри на яких навчають-
ся здобувачі вищої освіти денної 
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4 лютого 2020 року відбулась 
зустріч ректора ТДАТУ Кюрчева 
В.М. з здобувачами вищої освіти 
ОР «Магістр» спеціальностей 
«Харчові технології» та 
«Екологія», на якій майбутніх 
фахівців привітали із закінченням 
навчання, початком підготовки до 
державної атестації та ознайомили 
зі змістом державних нормативних 
документів щодо 

працевлаштування випускників 
2020 року. 

Під час зустрічі начальник 
відділу зв’язку з виробництвом 
Сингаєвський В.А. провів 
роз’яснення щодо питань 
працевлаштування цьогорічних 
випускників, які навчались за 
державним замовленням. Питання 
викликало жваву дискусію та 
безліч запитань, особливо щодо 
нових особливостей 

працевлаштування та спеціальних 
умов для випускників пільгових 
категорій. 

Після привітального слова 
ректора ТДАТУ Кюрчева В.М. 
відбулася персональна розмова з 
кожним випускником у 
присутності першого проректора 
Скляра О.Г., проректора з НПР 
Ломейка О.П., декана факультету 
АТЕ Іванової І.Є., голови 
профкому ТДАТУ Андрущенка 
М.В. та начальника відділу зв’язку 
з виробництвом Сингаєвським 
В.А., де було обговорено питання 
щодо працевлаштування 
випускників, їхні плани на 
майбутнє та перспективи 
професійного розвитку. 

За матеріалами: 
заступник декана АТЕ ТДАТУ 

з навчальної роботи доц. Тараненко 
Г.Г. 

Щороку 22 січня українці відзна-
чають День Соборності України – 
день проголошення Акту Злуки 
Української Народної Республіки й 
Західноукраїнської Народної Рес-
публіки, що відбулося в 1919 році. 

Соборність української держав-
ності означає, що Україна має свою 
єдину національну державу, яку 
створює сам народ, як вільну, суве-
ренну, демократичну, правову і 
соціальну. 

Вперше День соборності України 
відсвяткували у 1939 році в Хусті. 
Тоді це місто було столицею Кар-
патської України – чехословацької 
автономії. 

Оскільки це свято пов’язане з 

площі Перемоги, до акції долучи-
лись студенти з коледжів, ліцеїв та 
вищих навчальних закладів, зокре-
ма студенти ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного. 

На площі лунав державний гімн 
України, а також урочисто розвива-
лись державні прапори. Ведучі на-
гадали присутнім найважливіші 
історичні подробиці укладення того 
поєднувального договору, що увій-
шов в нашу сучасну історію як 
«Акт злуки». 

Чудово, що молодь нашого уніве-
рситету усвідомлює значимість цьо-
го дня з глибокими історичними 
коренями як споконвічне бажання 
українського народу мати власну 
незалежну, соборну державу. День 
Соборності має бути тим вінцем та 
інтегральним результатом складно-
го і тривалого процесу її формуван-
ня. Багатозначність цього дня є 
актуальною і в сьогоденні. 

Заступник декана з ОВР 
Шлєіної Л.І. 

процесом об’єднання українських 
земель, заходи, що проводяться 22 
січня, покликані відобразити саме 
його. Мабуть, найбільш знаковий з 
таких відбувся в 1990 році і отри-
мав назву “Живий ланцюг”. Тоді 
люди вишикувалися ланцюгом” від 
Києва до Львова та Івано-
Франківська. За різними оцінками, 
участь у такій акції взяли до трьох 
мільйонів людей. 

Від того часу ідея проведення 
“живого ланцюга” стала доброю 
традицією. Такі акції влаштовують 
щорічно в різних куточках 
України, і наше славне місто 
Мелітополь не став виключенням. 
Утворивши велике коло єдності на 
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Ректорат Таврійського держав-
ного університету імені Дмитра 
Моторного опікується пра-
цевлаштуванням та подальшим 
кар’єрним шляхом випускників 
магістрів усіх спеціальностей. Вже 
стали традиційними щорічні 
зустрічі керівництва університету із 
випускниками з метою надання до-
помоги у визначенні із місцем по-
дальшого працевлаштування. 

10 лютого 2020 року завершила-
ся низка таких зустрічей на факуль-

Сингаєвський В.А. роз’яснював 
випускникам ключові моменти що-
до цьогорічного працевлаштування, 
зокрема спеціальних умов для 
випускників пільгових категорій. 

Після привітального слова тра-
диційно відбувалися персональні 
розмови з кожним випускником у 
присутності адміністрації універси-
тету – ректора ТДАТУ Кюрчева 
В.М., першого проректора Скляра 
О.Г., проректора з НПР Ломейка 
О.П., декана факультету АТЕ Івано-
вої І.Є., голови профкому ТДАТУ 
Андрущенка М.В. та начальника 
відділу зв’язку з виробництвом 
Сингаєвським В.А., на яких обгово-
рювалися питання щодо пра-
цевлаштування випускників, їхні 
плани на майбутнє та перспективи 
професійного розвитку. 

Інформаційний супровід: 
заступник декана АТЕ ТДАТУ 

з навчальної роботи доц. Тараненко 
Г.Г. 

теті АТЕ зі здобувачами вищої 
освіти ОР «Магістр» спеціально-
стей «Цивільна безпека», 
«Агрономія», «Екологія» та 
«Харчові технології», на яких май-
бутніх фахівців вітали із закінчен-
ням навчання, початком підготовки 
до державної атестації та знайоми-
ли зі змістом державних норматив-
них документів щодо їх пра-
цевлаштування у 2020 році. 

Під час зустрічей начальник 
відділу зв’язку з виробництвом 

Студентська рада факультету аг-
ротехнологій та екології Таврійсь-
кого державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра Мо-
торного – феномен у царині 
освітнього самоуправління. Сту-
дентство факультету у повній мірі 
реалізовує своє право вирішувати 
питання навчання і побуту, брати 

участь в управлінні факуль-
тетом. Відбувається 

цей процес під 
керівництвом ліде-

моврядування щодо методів викла-
дання лекційних та аудиторних за-
нять та чи подобається їм ці методи, 
як і яким чином доносяться критерії 
оцінювання з певних дисциплін, чи 
задовольняє матеріально-технічна 
база щодо забезпечення освітньої 
програми, чи хотіли б покращити 
матеріально-технічну базу та чи за-
доволені вони освітнім процесом. 
Також були обговорені не менш  

ра студентської ради. 
11 лютого на засідання сту-

дентської ради АТЕ був запроше-
ний керівний склад факультету: 
декан Іванова І.Є., заступники де-
кана з навчальної роботи Чебано-
ва Ю.В., Нєжнова Н.Г. та заступ-
ник декана з організаційно-
виховної роботи Шлєіна Л.І. 

Під час засідання було обговоре-
но особливості освітнього про-
цесу. Керівництво поцікавилось у 
представників студентського са-
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Кожна освітня програма, як єди-
ний комплекс освітніх компонентів 
(предметів вивчення, дисциплін, 
індивідуальних завдань, контроль-
них заходів тощо), спланованих і 
організованих для досягнення 
визначених результатів навчання, 
має свою специфіку та унікаль-
ність. 

12 лютого 2020 року на кура-
торській годині факультету АТЕ 
відбулась зустріч студентів 

спеціальностей «Цивільна безпе-
ка», «Екологія», «Геодезія та зем-
леустрій» з адміністрацією універ-
ситету, зокрема, ректором ТДАТУ, 
проф. Кюрчевим В.М., деканом 
факультету АТЕ, доц. Івановою 
І.Є., гарантами освітніх програм 
проф.Даценко Л.М., проф. Рогачем 
Ю.П., доц. Тарусовою Н.В., 
омбудсменом університету 
М.Семоновим та студентським ак-
тивом факультету АТЕ з метою 

визначення обізнаності студентів 
факультету АТЕ щодо фокусу їхніх 
освітніх програм, вибору індивіду-
альної освітньої траєкторії навчан-
ня, а також питання академічної 
доброчесності, дотримання загаль-
ноприйнятих норм морально-
етичної поведінки здобувачами 
вищої освіти та викладачами 
університету. 

Студентам було надано інфор-
мацію щодо специфіки їхніх 
освітніх програм та можливостей 
індивідуальної траєкторії навчання, 
щодо змісту документів, які 
містять політику і стандарти дотри-
мання академічної доброчесності в 
межах структурного підрозділу та 
визначають політику й стандарти 
дотримання академічної доброчес-
ності у закладі вищої освіти – Ко-
дексом честі. 

Студентський омбудсмен ТДА-
ТУ Семенов М. повідомив про 
зміст документів, що визначають 
алгоритм дій у разі виявлення про-
явів академічної недоброчесності. 
Омбудсмен детально розповів як 
діяти у проблемних ситуаціях, що 
стосуються освітнього процесу, 
куди звертатися, коли виникли ідеї 
щодо поліпшення студентського 
життя чи потреба у пораді чи ре-
альній допомозі. 

Наступним і досить важливим 
питанням для студентської молоді 

стало обговорення питання про 
порядок призначення виплати сти-
пендії студентам ТДАТУ, під час 
обговорення якого було розглянуто 
загальні положення про академічні 
стипендії в університеті, соціальні 
стипендії, підстави для призначен-
ня соціальних стипендій, порядок 
використання коштів для надання 
матеріальної допомоги та заохо-
чення в університеті. Досить жваво 
обговорювалося питання щодо по-

рядку формування академічного 
рейтингу та критеріїв рейтингу 
особистих досягнень студентів 
ТДАТУ. 

 
Інформаційний супровід: 

заступник декана АТЕ з НР Та-
раненко Г.Г. 

 колективу студентської молоді за-
галом. Також, це дає змогу ефек-
тивно вибудовувати навчально-
виховний процес у закладі вищої 
освіти з урахуванням тих змін, яких 
зазнає студентський колектив і ко-
жен його член зокрема, коригувати 
зміст і методику цього процесу. 

заступниця декана з ОВР 
факультету АТЕ Шлєіної Л.І 

важливі питання щодо умов 
проживання в гуртожитку та 
особливості організації культур-
но-масових заходів які відбува-
ються на факультеті агротехно-
логій та екології. 

Такі зустрічі з лідерами сту-
дентської спільноти дають мож-
ливість вивчення рівня розвитку і 
вихованості кожного студента і 
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12 лютого відбулася чергова гра 
серед студентів факультету АТЕ 
«Що? Де? Коли?». Гра  об’єднує 
потужні інтелекти, які не бояться 
таких складних і водночас простих 
питань, що одразу збивають з пан-
телику, змушують підключити усі 
свої знання, логіку та інтуїцію. 

Виклик 6-ом командам кинув 
улюблений ведучий та організатор 
гри «Що? Де? Коли?» на нашому 
факультеті, хлопець, у якого 
завжди знайдеться чимало заплута-
них запитань – Кольцов Руслан 
(магістр спеціальності ЦБ). 

На жаль студентський час швид-
ко минає, і можливо це була остан-
ня гра, яку проводив Руслан. Та на 
цьому проведення ігор не завер-
шається, адже Руслан поділився 
власним досвідом з молодими 
ініціативними активістами, що за-

зоні 2-6 осіб. Все, що потребується: 
зібрати команду, прихопити 
кмітливість та впевненість, а також 
не забути завчасно попередити про 
участь (номер, за яким телефонува-
ти буде висвітленона афіші). 

Не зупиняйтеся у пізнанні нашо-
го світу, читайте книжки, дивіться 
фільми, розвивайтеся, адже життя 
яскраве та цікаве, варто лише при-
дивитися! 

За матеріалами Галкіної Є. 

безпечать продовження серії інте-
лектуальних змагань. Вже в наступ-
ному турі ми дізнаємось, хто стане 
новим ведучим. 

Наразі рейтинг команд виглядає 
саме так: 
1. «Агросквад» 
2. «Номер 6» 
3. «Господин ведущий» та 

«Совушки» 
4. «Дно» 
5. «Пожилое присутствие» 

Участь у грі «Що? Де? Коли?» – 
це не лише змагання, але й мож-
ливість дізнатись щось нове, роз-
ширити свій кругозір. Тому запро-
шуємо всіх не соромитись і не боя-
тись, а брати участь. 

 Нагадуємо, що кількість учас-
ників в команді має бути в діапа-

14 лютого закохані у всьому світі 
відзначають День святого Валенти-
на. 

День закоханих – свято, сповнене 
приємних сюрпризів, цікавих пода-
рунків, неочікуваних миттєвостей. 
Недарма його відзначають напере-
додні весни – пори року, коли по-
чуття, прокидаючись разом із при-
родою, стають ще сильнішими. 

Напередодні свята в ТДАТУ імені 

яскрава фотозона.Студенти нашо-
го  факультету взяли активну 
участь у всіх конкурсах. Також у 5-
му корпусі стояла красива та ніжна 
фотозона, на фоні якою могли сфо-
тографуватися всі охочі. 

Тож бажаємо всім міцного та 
щирого кохання, а тим, хто ще не 
знайшов свою половинку – 
обов’язково її знайти! 

За матеріалами Акатової Д. та 
Галкіної Є. 21 ГЗ 

Дмитра Моторного також святкува-
ли цей, наповнений коханням, день. 

Святкування проходило 13 люто-
го, на території ЦКІДу під час вели-
кої перерви. 

Було багато цікавих конкурсів та 



АТЕ      Випуск № 10 Грудень - Лютий 2019-2020 

12 лютого за звання пере-
можця Зимового кубку КВК бо-
ролися команди  «Tipo4ki», 
«Оптом дешевле», «2рас», «КВК 
Енергия», «Комета», «Всюду бу-
ду» та переможці минулої гри 
КВН, команда-фаворит факульте-
ту АТЕ – «Все свои». 

Почуття гумору, кмітли-
вість і гостроту розуму команди 
демонстрували у наступних 
«КВНівських» конкурсах: візит-
ка, розминка (зворотня та музика-

льна) та конкурс однієї пісні. 
КВК – це лотерея, ніколи 

невідомо чого очікувати, в цьому і 
цікавинка конкурсу. Команди не 
жалкували креативу і з кожним 
жартом все більше дивували гля-
дачів, які в свою чергу проявили 
щедрість на овації.  

За оцінками журі сформувався 
рейтинг команд: команда факуль-
тету АТЕ «Все свои» посіла 6-те 
місце, а збірна команда факульте-

ту АТЕ та МТФ «Комета» посіла 
7-ме місце. 

Команди забезпечили гляда-
чам гарний настрій та подарували 
заряд сил, що так необхідний ко-
жному посеред тижня. І за це ми 
дуже дякуємо учасникам та орга-
нізаторам Зимового Кубку! 

Бажаємо всім завжди перебу-
вати в чудовому гуморі і не забу-
вати посміхатись!  

За матеріалами Галкіної Є. 

21 січня відбулося засідання 
експертної комісії з визначення 
кандидатів на призначення сти-
пендії Мелітопольського місько-
го голови для обдарованої мо-
лоді міста. 

суджено студентам факультету 
АТЕ ТДАТУ: Шац Надії Олек-
сандрівні 41 група спеціальність 
цивільна безпека (громадська 
діяльність); Нікуліну Олександру 
Андрійовичу 41 група спеціаль-
ність агрономія (спорт вищих до-
сягнень). 

Вітаємо наших кращих сту-
дентів! 

За матеріалами  
заступниці декана з ОВР 

факультету АТЕ Шлєіної 
Л.І 

За результатом роботи експерт-
ної комісії, стипендію Мелітополь-
ського міського голови було при-
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У ТДАТУ імені Дмитра Мотор-
ного шляхи налагодження взає-
модії освіти і ринку праці відбу-
ваються завдяки ефективній спів-
праці університету  та стейкхол-
дерів (роботодавців) , що є  запо-
рукою становлення молодих ви-
сококласних фахівців ЗВО. 

Процес взаємодії  трьох зацікав-
лених сторін: держави, освіти і 
стейкхолдерів  в межах факульте-
ту АТЕ реалізується на ОП 
«Цивільна безпека» через участь 
роботодавців на всіх етапах реалі-
зації освітньої траєкторії: 
•ознайомлення, обговорення, 

внесення пропозицій при розроб-
ці освітньої програми та навчаль-
ного плану в межах спеціальнос-
ті; 
•залучення роботодавців до ла-

бораторних та практичних за-
нять; 
•складення договорів на прове-

дення стажування викладачів ка-
федри «Цивільна безпека» з ме-
тою підвищення кваліфікації; 
•проведення всіх видів практик 

на підприємствах, що є потенцій-
ними для працевлаштування здо-
бувачів вищої освіти; 
•реалізація дуальної форми нав-

чання з подальшим працевлашту-
ванням молоді; 
•участь стейкхолдерів в оціню-

ванні якості знань здобувачів ви-

щої освіти при проведенні держа-
вної атестації. 

Впровадження ОП «Цивільна 
безпека»  в освітній процес при 
підготовці фахівців з питань охо-
рони праці та цивільного захисту 
має системний та виважений ха-
рактер . Для підготовки затребу-
ваних на ринку праці фахівців  
відбулась  традиційна зустріч де-
кана факультету Іванової І.Є. та 

колективу кафедри «Цивільна 
безпека» з провідними стейкхол-
дерами регіону на який були при-
сутні:  Ромась Володимир Івано-
вич (провідний інженер з охорони 
праці Мелітопольських високово-
льтних енергетичних мереж ВАТ 
«Запоріжжяобленерго»), Седік 
П.П. (Начальник управління з 
питань надзвичайних ситуацій 

Виконавчого комітету Меліто-
польської міської ради Запорізь-
кої області), Кучерков Д. О. 
(начальник оперативно-
координаційного відділу м. Мелі-
тополь ОКЦ ГУ ДСНС України 
Запорізької області) , Нікіфоров 
С.В. (начальник Мелітопольского 
відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування України в Запорізській 
області). На чолі з гарантом спе-

ціальності «Цивільна безпека»-
проф. Рогачем Ю.П. коллективом 
кафедри разом з виробничниками 
було визначено як професійні ас-
пекти розвитку галузі, так і обго-
ворені проблемні питання. Також, 
було отримано рекомендації від 
виробничників стосовно змін в 
межах ОП «Цивільна безпека», 
що будуть внесені до навчальних 
планів вже наступного навчаль-
ного року. Також гості відвідали 
освітній процес та поспілкува-
лись з  студентами заочної форми 
навчання спеціальності 
«Цивільна безпека» в межах дис-
ципліни «Виробнича санітарія» 
яку викладає  доц. Яцух О.В. 

Ефективність взаємодії кафедри 
і стейкхолдерів значно зросла за 
останні 5 років, коли партнери-
робтотавці перейшли з позиції 
сторонніх спостерігачів і виключ-
но споживачів освітніх послуг на 
позицію зацікавлених учасників 
освітніх і інноваційних процесів, 
що всіляко посприяло  оволодін-
ню студентами комплексом про-
фесійних компетенцій, які відпо-
відають вимогам сучасного ринку 
праці.  

Інформаційний супровід-декан фа-
культету АТЕ –Іванова І.Є.  
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Напередодні Нового року хочеться 
вірити у щось казкове та очікувати 
чудо. Ми й самі маємо можливість 
допомогти мріям інших здійсни-

тись. 
21 грудня завдяки мережі 
спеціалізованих магазинів для 
овочівників «Овочівник – наша 
справа», «Наше дело» та студентам 
факультету АТЕ ТДАТУ відбувся 
збір фінансів на підтримку Данила 
Румянцева та Юлії Дюжиковой. 
Наразі це вже 10-та ювілейна ак-
ція, що проводиться серед покуп-
ців та постійних клієнтів вище зга-
даних магазинів! 

Марафон «Студенти ТДАТУ за жит-
тя» торкається небайдужих грома-
дян нашого міста, що із розумінням 
допомагають тим, кому вона так 
потрібна. Коли ми разом – жодна 
проблема не здатна здолати нас! 
Тож не залишайтеся осторонь, а 
приєднуйтесь до наступних акцій, 
та нехай благополуччя та добробут 
завжди супроводжують вас! 

Студентка 21 ГЗ групи, 
 Галкіна Єлизавета 

Студенська рада факультетів 
АТЕ та ЕКТ 19 грудня 2019 року 
відвідали ліцей-інтернат з 
привітанням зі святом Дня Святого 

Зранку 14 січня, у перший день 
Старого Нового року ( свято Васи-
ля Великого), в Україні прийнято 
засівати дім зерном та розповідати 
при цьому вірші з найкращими по-
бажаннями. 

Тож, і хлопці з нашого факульте-
ту одягли українські сорочки та, 
взявши з собою святкову атрибути-
ку, привітали усіх зі старим Новим 
роком. Вони завітали до співробіт-
ників ЦКіД, привітали ректора і 
проректорів, кафедри факультету 
АТЕ, а також усі факультети 
університету та побажали міцного 

здоров’я, благополуччя, удачі і 
врожайності на весь рік. 
заступник декана АТЕ ТДАТУ Шлєіна 

Л.І. 
студентка 21 ГЗ Галкіна Є. 

До Дня Святого Миколая 
студентська молодь нашого 
університету підготували багато 
солодких подарунків, але 
найголовнішим подарунком стала 
увага та тепло, яке вдалось 
подарувати кожній дитині. 

Студентська рада щиро дякує 
кожному, хто долучився до збору 
коштів на ласощі для дітей, а 
також усім хто підготував святкову 
казку. 

Студентка 11 АГ групи Дяткова 
Єлизавета 

Заступник декана з ОВР АТЕ 
Шлєіна Л.І. 

Миколая та наступаючим Новим 
2020 роком. 

В святковій казці взяли участь 
18 студентів факультету АТЕ та 
троє студентів факультету ЕНФ. 
Кожного року дітлахи з 
нетерпінням чекають цього 
чарівного свята – День Святого 
Миколая. Навіть дорослі люблять 
цей день, адже це ще один привід 
подарувати дітлахам радість. 

Вже багато років наше 
студентство відвідує навчальний 
заклад. І цього року представили 
дітям чудову казку, де і були 
акторами чарівної казки. 
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