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Кожен народ має свою сим-
воліку. Україну не можна уявити 
без верби, калини, соняшника, 
лелеки на обійсті і звичайно пра-

пору. Синьо-жовте полотнище – 
це символ свободи, єднання та 
слави нашої країни. 

23 серпня відзначається День 
прапора України. Це свято було 
встановлено в 2004 році, згідно з 
указом тодішнього президента 
Леоніда Кучми. На честь цього 
свята в багатьох містах України 
проводиться комплекс урочистих і 
просвітницьких заходів, присвяче-
них історії українського прапора. І 
Мелітополь не став винятком. 
Студенти нашого факультету 21 

серпня взяли участь у міських урочи-
стих заходах до Дня Державного 
Прапора України. На святі, яке про-
ходило на головній площі міста, вони 
гідно тримали в руках прапор – свя-
щенний символ України. 

То ж нехай синьо-жовтий стяг і 
надалі вселяє у серця кожного 
українця гордість та спонукає на нові 
подвиги заради своєї Батьківщини! 

Інформаційний супровід: заступ-
ник декана АТЕ з ОВР Люд-

мила Шлєіна 
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25 серпня 2020 року напередодні 
2020-2021 навчального року відбув-
ся перший семінар кураторів фа-
культету агротехнологій та екології. 

На початку семінару декан фа-
культету Іванова І.Є. привітала всіх 
із початком нового навчального ро-
ку та наголосила на необхідності 
дотримання вимог в умовах каран-

го року навчання заняття розпоч-
нуть 1 вересня. 

Під час проведення семінару 
було обговорено ряд організацій-
них питань та визначено основні 
напрямки виховної роботи на 2020
-2021 навчальний рік. 

Інформаційний супровід 
заст. декана з НР Чебанова Ю.В. 

тину. Ірина Євгенівна звернула ува-
гу на те, що для здобувачів вищої 
освіти першого та 1С курсів, а та-
кож магістрів першого року навчан-
ня навчальний рік почнеться 14 ве-
ресня. Студенти другого, третього, 
четвертого курсів та магістри друго-

08 вересня 2020 року, в межах 
організації освітнього процесу на 
факультеті АТЕ ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного відбулося перше у 
цьому навчальному році – засідан-
ня Вченої ради факультету АТЕ на 
платформі Zoom-конференції. У 
порядку денному були розглянуті 
наступні питання: 
1.Затвердження складу та плану 

роботи Ради факультету 
АТЕ; 

2.Затвердження 
планів роботи ка-

федр, деканату, факультету; 
3.Затвердження голови, складу, 

плану та напряму роботи мето-
дичної комісії факультету АТЕ; 

4.Звіт про атестацію аспірантів 
факультету АТЕ та НДІ АТЕ за 
2019-2020 н.р.; 

5.Різне. 
Декан факультету АТЕ Ірина 

Іванова та заступники декана 
представили план та напрямок 
роботи вченої ради факультету 
на 2020-2021 навчальний рік та 
узгодили і скорегували усі пунк-
ти із членами засідання. Також, 
завідуючими кафедр О.П. Прісс 
та Л.А. Покопцевій було надано 

короткий звіт щодо роботи та звіт-
ності аспірантів кафедр. 

У «Різному» було обговорено 
організацію і проведення святко-
вої зустрічі з першокурсниками та 
подальші організаційні дії, а також 
обговорено навчальний та ор-
ганізаційний процес на факуль-
теті. 

Декан факультету побажала 
міцного здоров’я та яскравого нав-
чального року! 

подвиги заради своєї Батьків-
щини! 

Інформаційний супровід: за-
ступник декана АТЕ з ОВР Людми-

ла Шлєіна 
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Мотивація професійного вибо-
ру, відношення студента до нав-
чального закладу, його професійна 
орієнтація і життєві плани в ба-
гатьох випадках залежать від ін-
формації, яку він отримає на 
найбільш важливому етапі склад-
ного та суперечливого процесу 
професійного самовизначення. 

Керівництво факультету агро-
технологій та екології з представ-

никами випускаючих кафедр рос-
линництва ім.. професора В.В. Ка-
литки та геоекології і землеустрою 
з профорієнтаційним візитом 
завітами до ВСП «Ногайського 
коледжу ТДАТУ» та ВСП 
«Василівського коледжу ТДАТУ». 
Знайомство відбулося з випускни-
ками спеціальностей: 193 Геодезія 
та землеустрій ; 201 Агрономія. 

Студентство коледжу ознайо-
мили з попередніми умовами всту-
пу – 2021, інфраструктурою 
університету, зі спеціальностями 
факультету АТЕ, студентськими 
та закордонними практики, з особ-
ливостями навчання за дуальною 
формою, надали інформацію про 
військову підготовку, студентське 
самоврядування та дозвілля. 

Випускники минулих років, які 
вже є нашими студентами, підго-

тували відео-звернення з привітан-
ням, викладачі та студенти були 
дуже вражені. 

Дякуємо адміністрації коледжів 
за надану можливість проведення 
зустрічі з випускниками коледжів! 

Чекаємо усіх випускників, ба-
жаючих отримати якісну вищу 
освіту! 

Інформаційний супровід: голова ПОР 
АТЕ, 

асистент Алла Ангеловська 



14 вересня 2020 року факультет 
агротехнологій та екології Таврій-
ського державного агротехнологіч-
ного університету радо зустріли 
студентів першокурсників. Врахо-
вуючи ситуацію в країні, цього року 
студентів першого курсу зустрічали 
куратори в аудиторіях де відбулась 
урочиста кураторська година на 
якій студенти мали можливість поз-
найомитись з деканом, куратором 
та викладачами кафедр. 

До першокурсників із привітан-
нями та найкращими побажаннями 
звернувся ректор університету, За-
служений працівник освіти Украї-

У дворі біля п’ятого корпусу 
була організована фотозона на 
фоні якої наші першокурсники 
мали можливість зробити пам’ят-
не фото. 

Вітаємо зі вступом, нехай ко-
жен рік, проведений у Таврійсько-
му державному агротехнологічно-
му університеті імені Дмитра Мо-
торного на факультеті агротехно-
логій та екології, стане для першо-
курсників роком розвитку й само-
вдосконалення! 

За інформацією заступника дека-
на АТЕ з ОВР Людмили Шлєіної 

ни, доктор технічних наук, профе-
сор Кюрчев Володимир Миколайо-
вич і побажав студентам миру, здо-
ров’я, мудрості, Божого благосло-
вення та успіхів у здобутті обраного 
фаху. 

Ректор університету вручив на-
городи першокурсникам, які набра-
ли найвищі бали за результатами 
ЗНО. Звичайно, були і студенти на-
шого факультету: Чернобильський 
Денис Юрійович– спеціальність 
«Агрономія» біологія – 186 балів; 
Таралешко Дар’яна Сергіївна–
спеціальність «Харчові технології» 
–випускник Мелітопольської школа 
№ 6 –биологя–194 бала. 
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На годиннику вже 7:45… В голо-
ві стільки різних думок… Страх, 
нерви, радість від початку нового 
етапу — асорті емоцій та невеликі 
затори на моєму шляху, завдяки 

яким я вже, майже, запізни-
лась. 

З деякими одногруп-

никами ми зустрілись біля уніве-
рситету, стовбичили хвилин 
п’ять і гадки не маючи як зайти 
до 5 корпусу. Зрозумівши, ми 
впевнено йшли до Центрального 
входу. Нам поміряли температу-
ру і далі ми побачили вхід до 
нашого, того самого 5 корпусу. 

Серце виплигувало з грудей. 
Думки, що я — студент, вже до-
росла людина, що це нова глава 
моєї історії — спокою не давали. 
Перші кроки, пошук аудиторії 
5204 аудиторії — все як у тума-
ні. 

Посміхаючись, з добрими 
очима, нас зустрічав тимчасовий 
куратор у нашій, бо так вийшло, 
що наш куратор захворів. Викла-
дач, почала розповідати про уні-
верситет та знайомити зі спеціа-
льністю. Вибирали старосту, зна-
йомились у групі, потім фотогра-

фувалися… 
Знайомство — це добре, але на-

ступна пара –фізичного виховання, 
тому нас відправили на пробіжку до 
стадіону «Спартак». На стадіоні нас 
зустрічав щасливий та добрий ви-
кладач. 

Після гарного тренування, разом 
з моїми новими подружками, ми 
відвідали лекційне заняття, третю 
пару за розкладом –українську мову 
за професыйним спрямуванням. 
Взагалі, я дуже чекала цієї дисцип-
ліни. Викладача з українською мови 
так приємно слухати, вона так віль-
но володіє державною мовою. Вона 
нам багато розповіла, та зробила 
міні екскурсію. 

Так і завершився мій перший 
день як студента. 

Студентка-першокурсниця 11 групи 
“Готельно-ресторання справа” Джан-

татова Аліна 
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Омбудсмен – це посадова особа, 
яка контролює дотриманням закон-
них прав та інтересів громадян у 
діяльності органів виконавчої вла-
ди. Наразі посада омбудсмена існує 
в понад 100 країнах світу. 

«Захисником» студентів ТДАТУ 
став Микита Семенов. Саме він 
обійняв посаду студентського омбу-
дсмена. 

30 вересня 2020 року на зведеній 
кураторській годині за допомогою 

платформи ZOOM студенти спеціа-
льностей “Садівництво та виногра-
дарство”, “Геодезія та землеустрій” 
факультету агротехнологій та еко-
логії, а також студенти зустрілись 
зі студентським омбудсменом 
ТДАТУ. 

До функцій омбудсмена в ТДА-
ТУ входять контроль за дотриман-
ням прав та свободи студентів, 
представлення студентського коле-
ктиву перед держорганами і запобі-
гання конфліктних ситуацій. Звер-
нутися до омбудсмена можуть ли-
ше студенти ТДАТУ. 

Семенов Микита до того, як ста-
ти омбудсменом, входив до складу 
студентської ради університету. 
Він є заступником голови студент-
ської ради університету. 

Голова ради студентського са-

моврядування Швед Євгеній розка-
зав студентам про діяльність студе-
нтської ради, і наголосив на тому 
що студентський актив може впли-
вати на формування освітнього про-
стору. 

Студентство факультету у пов-
ній мірі реалізовує своє право вирі-
шувати питання навчання і побуту, 
брати участь в управлінні факульте-
том. А відбувається цей процес під 
керівництвом лідера студентської 
ради. 

За матеріалами заступника декана 
з ОВР Шлєіної Л.І. 

27 вересня медове місто святкує 
День народження – 236 років! Залу-
чення факультету агротехнологій та 
екології ТДАТУ ім. Дмитра Мотор-
ного до загально міської програми 
проведення дня міста вже стало 
своєрідною доброю традицією. Кот-
рий рік поспіль викладачі та студен-
ти факультету проводять виставку 
продукції, яка висвітлює основні 
напрямки діяльності факультету та 
наглядово показує тонкощі підгото-
вки наступних спеціальностей: Аг-
рономія, Садівництво та виногра-
дарство, Харчові технології, Го-

Працював куточок профорієн-
тації, де було висвітлено інформа-
цію про університет, факультет та 
робітничу професію БДЖОЛЯР, 
на яку університет має ліцензію. 

Дякуємо керівництву міста, 
ректорату університету, профспіл-
ковому комітету, науково-
педагогічним працівникам та сту-
дентам за надану можливість та 
активну участь у проведенні дня 
міста. 

Інформаційний супровід: голова 
ПОР АТЕ, 

асистент Алла Ангеловська 

тельно-рестрана справа, Екологія, 
Геодезія та землеустрій, Цивільна 
безпека. 

Локація факультету представила 
зразки снопів пшениці, 
гриби гливи з лабораторії грибівни-
цтва, яблука наступних сортів: 
«Голден Делішес», «Семиренко», 
«Пінова», «Моді». Смачною фіш-
кою локації стали мед з власної па-
сіки ТДАТУ ім.. Дмитра Моторно-
го. Також громадяни мали змогу 
продегустувати джем, варення і цу-
кати з вишень та черешень різних 
сортів виготовлених за інновацій-
ною рецептурою та технологією. 
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турою університету, зі спеціально-
стями факультету АТЕ, студентсь-
кими та закордонними практика-
ми, з особливостями навчання за 
дуальною формою, надали інфор-
мацію про військову підготовку, 
студентське самоврядування та 
дозвілля. 

Випускники минулих років, які 
вже є нашими студентами, підготу-
вали відео-звернення з привітан-
ням, викладачі та студенти були 
дуже вражені. 

Організації і проведенню проф-
орієнтаційної роботи в коледжі 
приділяється особлива увага, адже 
це надійний фундамент для майбу-

Якщо ви вдало оберете 
профсію і докладете до неї душу, 
то щастя саме знайде вас. 
(Ч. Дарвін) 

 
Декан факультету агротехноло-

гій та екології Ірина Іванова з 
профорієнтаційним візитом завіта-
ла до Мелітопольського коледжу 
ТДАТУ. Знайомство відбулося з 
випускниками спеціальності 201 
Агрономія. 

Студентство коледжу ознайо-
мили  з попередніми 

умовами вступу – 
2021, інфраструк-

тньої вступної кампанії і якісного 
набору студентів. 

Чекаємо усіх випускників, ба-
жаючих отримати якісну вищу 
освіту! 

Дякуємо керівництву коледжу 
за надану можливість проведення 
зустрічі з випускниками спеціаль-
ності 201 Агрономія. 

Інформаційний супровід: голова 
ПОР АТЕ, 

асистент Алла Ангеловська 

у навчальній, так і позанавчальній 
сферах на всіх етапах навчання. 
Підкреслено, що кожен представ-
ник студентської спільноти має 
права та обов’язки, які регламенту-
ються нормативними документами 
як зовнішнього, так і внутрішнього 
рівня, враховуючи автономію уні-
верситету, а також зроблено ак-
цент на важливості в цьому проце-
сі наявності в університеті освіт-
нього омбудсмена Микити СЕМЕ-
НОВА, до функцій якого входить 
захист прав здобувачів вищої осві-
ти та вирішення питань щодо вре-
гулювання конфліктних ситуацій й 
дотримання принципів доброчес-
ності в освітньому процесі. 

Інформаційний супровід: 
заступник декана АТЕ ТДАТУ 

з навчальної роботи доц. Галина 
ТАРАНЕНКО 

30 вересня 2020 року на факуль-
теті АТЕ ТДАТУ було проведено 
кураторську годину «Вектори по-
будови освітньої траєкторії» для-
здобувачів вищої освіти денної та 
заочної форм навчання спеціально-
стей «Садівництво та виноградарс-
тво» й «Геодезія та землеустрій». 

Декан факультету АТЕ доц. Іри-
на ІВАНОВА обговорила зі студе-
нтами питання щодо механізмів 
побудови їх індивідуальної освіт-

ньої траєкторії, особливостей на-
дання освітньої, консультативної 
та інформаційної підтримки в Та-
врійському державному агротех-
нологічному університеті імені 
Дмитра Моторного. Було акцен-
товано увагу на питаннях щодо 
дотримання академічної доброче-
сності та важливості загальноуні-
верситетських служб та відділів, 
які відповідають за підтримку 
здобувачів вищої освіти та нада-
ють консультаційну допомогу як 



музеї університету в супроводі Лю-
дмили Петрової. 

Після повної детальної екскурсії 
Таврійським державним агротехно-
логічним університетом, стомлені, 
але задоволені гості вирушили до-
дому у піднесеному настрої та спо-
внені яскравими враженнями від 
-домашньому теплого прийому та 
від знайомства з керівництвом та 
представниками кафедр, без перебі-
льшення, чудового факультету 
АТЕ. 

Інформаційний супровід: 
голова ПОР АТЕ, асистент 
кафедри ГЕЗ Алла Анге-

ловська 

07.10.2020 року факультет агро-
технологій та екології ТДАТУ зу-
стрічав студентів Бердянського ко-
леджу ТДАТУ у супроводі виклада-
чів, майбутніх здобувачів вищої 
освіти за спеціальністями: 181 Хар-
чові технології та 201 Агрономія. 

Зустрічала гостей декан факуль-
тету АТЕ к.с.г.н, доцент Ірина ІВА-
НОВА, заступник декана з НР 
к.п.н., доцент Галина ТАРАНЕНКО 
та представники кафедр ХТГРС та 
Рослиництва ім. професора В.В. 
Калитки к.б.н., доцент Любов ЗДО-
РОВЦЕВА, к.т.н., доцент Аліна 
КУЛИК, к.с.г.н., ст.викл. Зоя БІЛО-
УСОВА, к.с.г.н., ст.викл. Юлія 
КЛІПАКОВА. 

Привітальне слово мала декан, 
пізніше до спілкування, яке продов-

жилось чаюванням із смаколиками 
власного виробництва кафедри 
ХТГРС, приєднався відповідаль-
ний секретар приймальної комісії 
к.т.н, доцент Іван ЧИЖИКОВ, який 
ознайомив студентство коледжу з 
попередніми умовами вступу – 
2021. 

Після спілкування з відповіда-
льним секреторем ПК, Любов ЗДО-
РОВЦЕВА супроводила гостей на 
кафедру обладнання переробних і 
харчових виробництв, яка споку-
шала ароматом пончиків увесь во-
сьмий корпус. Співробітники кафе-
дри підготували для студентів ВСП 
«Бердянський коледж ТДАТУ» 
солодкі пухкенькі пончики власно-
го виробництва. 

Власне метою приїзду було не 
просто знайомство з ТДАТУ, але і 
складання попереднього фахового 
вступного випробування, яке цього 
року майбутні вступники здавали 
не у рідних стінах, як це відбува-
лось із року в рік, а в п’ятому кор-
пусі нашого університету. 

Для студентів буда проведена 
екскурсія університетом. Подаль-
ше знайомство продовжилось у 
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Приємно було бачити зацікавле-
ні очі студентів першого курсу та 
слова подяки за чудову зустріч. Пі-
сля закінчення презентації першо-
курсники мали змогу запитати пи-
тання про творчі гуртки університе-
ту, спортивні секції та заходи, які 
планують проводити найближчим 
часом. 

За матеріалами Людмили Шлєіної 

7 жовтня відбулась зустріч пер-
шокурсників спеціальностей 
“Агрономія”, “Садівництво та вино-
градарство” та “Цивільна безпека” 
із студентською радою факультету 
агротехнології та екології. Голова 
ради студентського самоврядування 
Швед Євгеній розповів першокурс-
никам про діяльність факультету, 
адже студентський актив факульте-

ту бере активну участь не тільки в 
житті університету, а й міста. 

Члени студентської ради надали 
уявлення про головні напрями дія-
льності студентського самовряду-
вання, поділилися враженнями про 
зліт відмінників, святкування Но-
вого року, дня народження факуль-
тету, КВН, дебют першокурсника 
та багато інших цікавих заходів 
нашого університету. Розповіли 
першокурсникам про специфіку 
роботи студради та про свої досяг-
нення і перемоги. 
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У межах організації Освітнього 
процесу на факультеті АТЕ ТДАТУ 
ім. Дмитра Моторного 13.10.2020 
року відбулося чергове засідання 
Вченої ради факультету АТЕ за до-
помогою сервісу Zoom. Було розг-
лянуті наступні питання: 
1.Інформація про проходження ви-
робничих практик студентами факу-
льтету АТЕ у 2019-2020 н.р. та на-
прями вдосконалення практичної 
підготовки. Інформація про зв’язки 
кафедр з роботодавцями з питань 
збільшення баз практик та дуально-
го навчання у 2020-2021 н.р. 
2.Про завантаження викладачами 
оновленої платформи навчально-
інформаційного порталу університе-
ту та організацію роботи студентів 
на ньому. 

3.Інформація про підготовку до 
акредитації ОП «Геодезія та зем-
леустрій» першого 
(бакалаврського) рівня вищої осві-
ти у 2020-2021 н.р. Стан підготов-
ки звіту-самоаналізу в межах ак-
редитаційної справи та нової пара-
дигми освітнього процесу на ка-
федрі ГЕЗ. 
4. Про організацію профорієнта-
ційної роботи на факультеті на 
2020-2021 н.р. 
5. Різне. 

У «Різному» було розглянуто 
питання Про організацію освіт-
нього процесу в умовах карантину 
відповідно до листа МОН України 
№1/9-576 від 12 жовтня 2020 року 
«Щодо тимчасового переходу на 
дистанційне навчання». 

УХВАЛИЛИ: Продовжити вико-
ристання змішаного навчання на 
денній формі в період карантинних 
обмежень з 15.10.2020 р. по 
15.11.2020 р. відповідно до листа 
МОН України №1/9-576 від 12 жов-
тня 2020 року «Щодо тимчасового 
переходу на дистанційне навчання». 

Секретар Вченої ради факультету 
АТЕ, доцент Нона Гапріндашвілі, за-

ступник декана факультету АТЕ з ви-
ховної роботи Людмила Шлєіна 

Однією з головних методологіч-
них засад нового Закону України 
„Про вищу освіту” є автономія за-
кладів вищої освіти, що, зокрема, 
означає розширення прав ЗВО у фо-
рмуванні змісту освіти та забезпе-
ченні її якості. Так, наприклад, нор-
мативний зміст підготовки здобува-
чів вищої освіти формулюється у 
термінах результатів навчання, а 
переліки навчальних дисциплін ви-
значається самими закладами осві-
ти. З огляду на це кожному учасни-
ку освітнього процесу необхідно 
розуміти механізм визначення ре-
зультатів навчання та формування 
освітніх програм. 

З метою удосконалення якості 
освітнього процесу 12-14 жовтня 
2020 р. відбулася низка зустрічей 
студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальностей 
«Садівництво та виноградарство» і 
«Геодезія та землеустрій» з гаранта-
ми освітніх програм, викладачами 
випускових кафедр, представника-
ми деканату факультету АТЕ у ре-
жимі zoom-конференцій. 

Декан факультету доц. Іванова 
І.Є. наголосила на важли-

вості участі усіх учас-
ників освітнього про-

вищої освіти в Таврійському дер-
жавному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторно-
го» у поточному році визначення 
дисциплін за вибором студента бу-
де здійснюватися в автоматизова-
ному онлайн-режимі після знайом-
ства студентів з силабусами та пре-
зентаціями дисциплін, розміщених 
на сайті факультету. 

Декан також наголосила на то-
му, що на сайті університету опри-
люднено освітню програму 
«Садівництво та виноградарство», 
а також оновлену освітню програ-
му «Геодезія та землеустрій» після 
її громадського обговорення та 
удосконалення, до якого активно 
долучилися здобувачі вищої осві-
ти, вносячи свої пропозиції щодо її 
змісту. 

Окрім цього, було підкреслено, 
що сучасний підхід до формування 
освітніх програм передбачає фоку-
сування на навчальних досягнен-
нях, які мають стати основою ква-
ліфікації випускника та забезпечи-
ти його конкурентоспроможність і 
успішність. 

Інформаційний супровід: 
заст. декана АТЕ з НР доц. Галина 

ТАРАНЕНКО 

цесу. Так, зокрема, було акценто-
вано увагу на тому, що студентс-
тво бере активну участь у розроб-
ці освітніх програм, визначенні 
ключових компетентностей, ос-
новних дисциплін та предметної 
сфери, формулюванні програм-
них результатів навчання відпо-
відно до ключових програмних 
компетентностей, вирішенні пи-
тання щодо модуляризації про-
грами, визначенні підходів до 
викладання, навчання та оціню-
вання результатів навчання, реа-
лізації, моніторингу і вдоскона-
ленні освітньої програми та її 
компонентів. 

Очільницею факультету було 
наголошено на тому, що відпо-
відно до «Положення про поря-
док та умови обрання навчальних 
дисциплін за вибором здобувачів 
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У сучасних умовах розвитку 
освітнього процесу задля досягнен-
ня поставленої мети, а саме – забез-
печити підготовку високо-
кваліфікованих фахівців у галузі 
архітектури та будівництва зі 
спеціальності 193 «Геодезія та зем-
леустрій» велике значення має 
взаємодія усіх учасників, які прий-
мають участь у розробці та ре-
алізації освітньої програми. 
За ініціативи деканата факультету 
агротехнологій та екології та ка-
федри геоекології і землеустрою 14 
жовтня 2020 року відбулася робоча 
нарада з діючим представником 
Національного агентства із забезпе-
чення якості освіти Легезою 
Дарією Георгіївною. В форматі 
ZOOM-конференції були присутні 
представники кафедри геоекології і 
землеустрою, представники кафедр 
ТДАТУ, які забезпечують освітній 
процес та здобувачі вищої освіти 
спеціальності 193 «Геодезія та зем-
леустрій». 
Під час спілкування зі студентами 
та викладачами Дарія Георгіївна 
акцентувала увагу на основних ор-
ганізаційних питаннях, які виника-
ють під час проведення акредитації 
у дистанційному режимі. Було 
окреслено основні позиції освітньої 

програми, а саме: мета, фокус та 
унікальність ОП, відповідність 
загальних, професійних компе-
тентностей та програмних резуль-
татів навчання освітнім компо-
нентам, оцінювання та державна 
атестація здобувачів вищої 
освіти. Велику увагу було при-
ділено циклам обов’язкових та 
вибіркових дисциплін, а також 
порядку та умовам обрання нав-
чальних дисциплін за вибором 
здобувачів вищої освіти згідно 
діючого Положення у Таврійсько-
му державному агротехнологіч-
ному університеті імені Дмитра 
Моторного. 
Важливу роль під час організації 
освітнього процесу відіграють 
зовнішні стейкхолдери. Тому пи-

танню становлення та розвитку 
освітнього простору, напрямам 
впливу стейкхолдерів на забезпе-
чення якості освітньої діяльності 
було приділено значну увагу. У 
процесі спілкування активну 
участь приймали здобувачі вищої 
освіти. 
Забезпечення якості вищої освіти 
шляхом розвитку потенціалу 
викладачів університету та здобу-
вачів вищої освіти в реалізацію 
освітніх програм, дасть високі ре-
зультати та підвищить конкуренто-
спроможність випускників на рин-
ку праці. 

Інформаційний супровід: 
заст. декана АТЕ з НР  

Юлія Чебанова 

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. 

З метою визначення ступеня 
обізнаності студентів спеціаль-
ності «Садівництво та виногра-
дарство» факультету АТЕ щодо 
фокусу їх освітньої програми, 
вибору індивідуальної освітньої 
траєкторії навчання, а також пи-
тання академічної доброчесності, 
дотримання загальноприйнятих 
норм морально-етичної поведінки 
здобувачами вищої освіти та 
викладачами університету, 19 
жовтня 2020 року на факультеті 
АТЕ відбулась зустріч студентів з 
гарантом ОП Алексєєвою О.М., 
яка познайомила зі змістом та 
особливостями освітньої програ-

ми, надала інформацію щодо її 
специфіки та можливостей 
індивідуальної траєкторії навчан-
ня, щодо змісту документів, 
які містять політику і 
стандарти дотримання 
академічної добро-
чесності. 
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Окрім цього завідувачем кафедри 
плодоовочівництва, виноградарства 
та біохімії ТДАТУ Колесніковим 
М.О. було наголошено на змісті до-
кументів, що визначають алгоритм 
дій у разі виявлення проявів акаде-
мічної недоброчесності, зокрема як 
поводитися 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 розгляну-
то загальні положення про акаде-
мічні стипендії в університеті, 
соціальні стипендії, підстави для 
призначення соціальних сти-
пендій, порядок використання 
коштів для надання матеріальної 
допомоги та заохочення в універ-
ситеті. Досить жваво обговорюва-
лося питання щодо порядку фор-
мування академічного рейтингу 
та критеріїв рейтингу особистих 
досягнень студентів ТДАТУ. 

 
Інформаційний супровід: 

заступник декана АТЕ з НР  
Тараненко Г.Г. 

Задля досягнення поставленої 
мети, а саме – забезпечити підго-
товку висококваліфікованих 
фахівців у галузі аграрних наук та 
продовольства зі спеціальності 203 
«Садівництво та виноградарство» 
у сучасних умовах розвитку 
освітнього процесу велике значен-
ня має взаємодія усіх учасників, 
які приймають участь у розробці та 
реалізації освітньої програми. 

16 жовтня 2020 року за ініціати-
ви деканата факультету агротехно-
логій та екології та кафедри плодо-
овочівництва, виноградарства та 
біохімії відбулася робоча нарада з 
діючим представником Національ-
ного агентства із забезпечення 
якості освіти Легезою Дарією Ге-
оргіївною. В форматі ZOOM-
конференції були присутні пред-
ставники кафедри плодоовочів-

ництва, виноградарства та 
біохімії, представники 

кафедр ТДАТУ, які 
забезпечують 
освітній процес та 

Дмитра Моторного. 
Велике значення під час підго-

товки фахівців із садівництва та 
виноградарства має співпраця з 
Українсько-канадським бізнес-
проектом розвитку плодоовочів-
ництва (UHBDP), яка дозволить 
покращити та розвинути навички 
випускників університету до рівня, 
якого вимагає плодоовочевий сек-
тор. 

Важливу роль під час організації 
освітнього процесу відіграють 
зовнішні стейкхолдери. Тому пи-
танню становлення та розвитку 
освітнього простору, напрямам 
впливу стейкхолдерів на забезпе-
чення якості освітньої діяльності 
було приділено значну увагу. У 
процесі спілкування активну 
участь приймали здобувачі вищої 
освіти. 

Забезпечення якості вищої 
освіти шляхом розвитку потен-
ціалу викладачів університету та 
здобувачів вищої освіти в ре-
алізацію освітніх програм, дасть 
високі результати та підвищить 
конкурентоспроможність випуск-
ників на ринку праці. 

Інформаційний супровід: 
заст. декана АТЕ з НР  

Юлія ЧЕБАНОВА 

здобувачі вищої освіти спеціаль-
ності 203 «Садівництво та виногра-
дарство». 

Під час наради Дарія Георгіївна 
акцентувала увагу на основних ор-
ганізаційних питаннях, які виника-
ють під час проведення акредитації 
у дистанційному режимі. Було 
окреслено основні позиції освітньої 
програми, а саме: мета, фокус та 
унікальність ОП, відповідність за-
гальних, професійних компетентно-
стей та програмних результатів нав-
чання освітнім компонентам, 
оцінювання та державна атестація 
здобувачів вищої освіти. Велику 
увагу було приділено циклам 
обов’язкових та вибіркових дисци-
плін, а також порядку та умовам 
обрання навчальних дисциплін за 
вибором здобувачів вищої освіти 
згідно діючого Положення у 
Таврійському державному агротех-
нологічному університеті імені 
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Акредитація освітніх програм, 
що здійснюється Національним аге-
нтством із забезпечення якості ви-
щої освіти, є важливим інструмен-
том зовнішнього забезпечення яко-
сті вищої освіти в Україні та перед-
бачає оцінювання якості освітньої 
програми та освітньої діяльності 
закладу вищої освіти щодо відпо-
відності стандарту, спроможності 
виконання його вимог, а також до-
сягнення заявлених у програмі ре-
зультатів навчання відповідно до 
критеріїв оцінювання якості освіт-
ньої програми. 

В межах підготовки до акредита-
ції освітньої програми за спеціаль-
ністю «Садівництво та виноградар-
ство» 21.10.2020 р. відбулась презе-

контекст, тенденції розвитку ринку 
праці, регіональний контекст та 
досвід аналогічних вітчизняних та 
іноземних ОП. 

З метою гарантування права здо-
бувачів вищої освіти на індивідуа-
льне обрання дисциплін було при-
ділено увагу питанню щодо проце-
дури вибору вибіркових дисциплін 
у 2020-2021 н.р., яка проводиться в 
автоматизованому режимі. Також 
було зазначено, що у межах своєї 
автономії у ТДАТУ ім. Дмитра Мо-
торного розпочато запровадження 
програми minor (сертифікованих 
програм), що можуть реалізовува-
тися за рахунок вибіркової складо-
вої індивідуальних навчальних пла-
нів здобувачів вищої освіти. 

Зважаючи на актуальність про-
ведення коригуючих дій в освітньо-
му просторі ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного, визначення ставлення 
студентської спільноти до іннова-
цій, отримання зворотного зв’язку 
стосовно цілей, умов, критеріїв 
проведення акредитації, подібні 
зустрічі є вкрай важливими та до-
сить продуктивними. 

Інформаційний супровід – 
заступник декана АТЕ з НР 

Галина ТАРАНЕНКО 

нтація та обговорення критеріїв 
оцінювання якості освітньої про-
грами гарантом та завідувачем ка-
федри плодоовочівництва, виногра-
дарства та біохімії факультету агро-
технологій та екології. 

Було зазначено, що кадрова ав-
тономія ЗВО означає, що саме він є 
відповідальним за прийняття рі-
шення щодо викладання певної ди-
сципліни конкретним викладачем. 
Водночас, заклад вищої освіти по-
винен мати раціональне пояснення 
щодо кожної дисципліни в термінах 
академічної або професійної квалі-
фікації викладача. 

На зустрічі було зроблено звер-
нення до всіх представників акаде-
мічної спільноти університету, що 
забезпечують підготовку фахівців 
за вказаною ОП, стосовно їх відпо-
відності професійній кваліфікації, 
цілям та програмним результатам 
навчання, адже умови розвитку 
освітнього процесу потребують 
проведення якісного добору викла-
дачів виходячи із визначених освіт-
ньою програмою цілей. 

Також було зазначено, що гаран-
том ОП ураховано всі тенденції 
розвитку спеціальності і галузевий 

21.10.2020 р. відбулась зустріч 
представників деканату факультету 
АТЕ з кураторами академічних 
груп щодо особливостей організації 
освітнього процесу у першому се-
местрі 2020-2021 н.р. Було зазначе-
но, що перехід в університеті на 
змішану форму навчання  вимагає 
від кураторів академічних груп та 
представників адміністрації коор-
динації зусиль з метою забезпечен-
ня якісної підготовки здобувачів 
вищої освіти. 

Було зазначено, що розпочина-
ється ПМК 1, а тому усі студенти 
мають активізувати максимум зу-
силь, щоб ліквідувати наявні забор-
гованості та успішно скласти пер-
ший підсумковий модульний конт-
роль. Особливу увагу варто зверну-

ти на здобувачів перших курсів, 
для яких це є вперше, а тому мо-
жуть виникати питання, які потре-
буватимуть негайного вирішення. 

З метою гарантування права 
здобувачів вищої освіти на індиві-
дуальне обрання дисциплін було 
приділено увагу питанню щодо 
процедури вибору вибіркових дис-
циплін у 2020-2021 н.р., яка прово-
диться в автоматизованому режи-

мі. Також було зазначено, що у ме-
жах своєї автономії у ТДАТУ ім. 
Дмитра Моторного розпочато за-
провадження програми minor 
(сертифікованих програм), що мо-
жуть реалізовуватися за рахунок 
вибіркової складової індивідуаль-
них навчальних планів здобувачів 
вищої освіти. 

Зважаючи на актуальність про-
ведення коригуючих дій в освітньо-
му просторі ТДАТУ, отримання 
зворотного зв’язку стосовно умов 
та критеріїв проведення ПМК1, по-
дібні зустрічі є вкрай важливими та 
досить продуктивними. 

Інформаційний супровід – 
заступник декана АТЕ 

з НР доц.  
Галина ТАРАНЕ-

НКО 
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22 листопада на кураторській 
годині представники студради АТЕ 
зустрілися із другою частиною пер-
шокурсників. 

Активісти розповіли про струк-
туру, задачі та привілеї студради. А 

також про заходи різної тематики, в 
яких із року в рік студенти із задо-
воленням беруть участь. Кожен от-
римав відповідь на хвилююче пи-
тання. 

Якщо ти креативний, непосидю-
чий, активний та хочеш реалізовува-
ти свій потенціал – тобі до нас! 

Якщо ти пропустив зустріч, можеш 
писати в дірект та приєднуватися 
до нас! У нас не буває нудно! Го в 
студ АТЕ! 

Інформаційний супровід: старший 
викладач Людмила Шлєіна 

студентка 31 ГЗ Єлизавета Галкіна 

Міністерство освіти та науки від-
значило студентів, які будуть отри-
мувати стипендію від Президента 
України. Серед отримувачів опини-
лася і представниця факультету аг-
ротехнологій та екології, а саме сту-
дентка 3-ого курсу спеціальності 
«Садівництво та виноградарство» 
Вікторія Носенко. Стипендія приз-
начена на 1 семестр 2020/2021 за 
результатами минулої сесії. 

Пишаємось, що у нашому уніве-
рситеті є такі працьовиті, 

завзяті та мотивовані 
студенти.  

Щиро вітаємо Вікторію! Бажає-
мо натхнення, успіхів, творчих та 
наукових звершень! 

Нехай для всіх це слугує мотива-
цією. Пам’ятайте, що кожна праця 
приносить результат, а який саме – 
залежить тільки від вас! 

Інформаційний супровід: старший 
викладач Людмила Шлєіна 
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29 жовтня 2020 року відбулась 
презентація освітньо-професійної 
програми «Геодезія та земле-
устрій» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціаль-
ністю 193 «Геодезія та земле-
устрій». 

Гарант освітньої програми док-
тор геологічних наук, професор 
Людмила Даценко розповіла про 
особливості освітньої програми, 
мету, освітні компоненти, які 
сприяють формуванню загальних 
та фахових компетентностей, а 
також допомагають досягти про-
грамних результатів навчання. 
Людмила Миколаївна акцентувала 
увагу на фокусі освітньої програ-

освітній процес. 
Людмила Миколаївна, звернула 

увагу, що на сайті факультету 
оприлюднено освітню програму 
«Геодезія та землеустрій» після її 
громадського обговорення та удос-
коналення, до якого активно мо-
жуть долучитися здобувачі вищої 
освіти та запропонувати свої про-
позиції щодо внесення змін до 
структури та змісту освітньої про-
грами. 

У сучасних умовах розвитку 
освітнього процесу зустрічі такого 
формату дають можливість забез-
печити підготовку високо-
кваліфікованих фахівців у галузі 
архітектури та будівництва зі 
спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій». 

Інформаційний супровід: 
заступник декана факультету 

АТЕ з НР Юлія Чебанова 

ми. Вона зазначила, що Таврійський 
державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного 
готує комплекс фахівців для аграрної 
індустрії в умовах сучасного тери-
торіально-адміністративного рефор-
мування. Кожна об’єднана тери-
торіальна громада потребує фахівців 
з агрономії, механізаторів, енерге-
тиків тощо. Поряд з ними мають бу-
ти й землевпорядники. Освітня про-
грама орієнтована на спеціальну 
підготовку фахівців, що здатні швид-
ко адаптуватись у сучасному геоде-
зично-землевпорядному просторі, 
особливо у сухостепових геоеко-
логічних умовах зі стрімко розвину-
тими геолого-геоморфологічними 
процесами. 

Гарант наголосила на важливості 
формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів вищої освіти, 
яку вони реалізують протягом нав-
чання в університеті та звернула ува-
гу на нові підходи до впровадження 
студентоцентрованого навчання в 

Питання академічної доброчес-
ності, дотримання загальноприй-
нятих норм морально-етичної по-
ведінки студентами та викладачам 

и університету постійно підій-
мається кураторами та адміністра-
цією факультету АТЕ ТДАТУ під 
час спільних зустрічей з акаде 

мічною групою. 
2 листопада 2020 року на кура-

торській годині факультету АТЕ 
відбулось обговорення питань 
академічної доброчесності зі сту-

дентами спеціальностей 
«Садівництво та виноградарство», 
«Агрономія», «Геодезія та зеле-
устрій». Заступник декана з ор-
ганізаційно 

-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 визначає політику та стандарт 
дотримання академічної доброчес-
ності у ЗВО – Кодексом честі. Та-
кож звернувся до молоді і сту-
дентський омбудсмен ТДАТУ Се-
менов Микита студент 31 групи 
спеціальності «Комп’ютерні 
науки» та ознайомив студентів з 
документами, які визначають ал-
горитм дій у разі виявлення про-
явів академічної не доброчесності 
наголосивши на тому, що 
якщо  виникли думки чи ідеї щодо 
поліпшення студентського життя, 

питання або проблеми, якщо сту-
денти потребують поради чи ре-
альної допомоги, є можливість 
анонімно звернутись до сту-
дентського омбудсмена. 

Наступним і досить важливим 
питанням для студентської молоді 
стало обговорення «Положення 
про порядок призначення виплати 
стипендії студентам ТДАТУ». Під 
час обговорення були розгля-
нуті  загальні положення, акаде-
мічні стипендії в університеті, 
соціальні стипендії, підстави  для 
призначення соціальних сти-
пендій, порядок використання 
коштів для надання матеріальної 
допомоги і заохочення в універси-
теті. Детально розглянуто питання 
порядку формування академічно-
го рейтингу та критерії рейтингу 
особистих досягнень студентів 
ТДАТУ. 

За матеріалами за-
ступник декана з ОВР 

АТЕ Шлєіна Л.І. 
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В межах досліджень наукового 
гуртка, який очолює доцент Івано-
ва І.Є. було проведено роботу з 
питань підготовки до студентської 
наукової конференції. Коло науко-
вих інтересів молоді, що залучені 
до наукової роботи можна предста-
вити напрямом: «Адаптованість 
сортів кісточкових культур до ви-
рощування в умовах Південного 
Степу України та придатність їх 
плодів до первинної переробки». 

За зазначеним напрямом будують 
свою індивідуальну освітню 
траєкторію 10 студентів КР 
«Бакалавр», «Магістр» спеціально-
стей «Садівництво та виноградар-
ство», «Агрономія», «Харчові тех-
нології» (Каманов В., Мельничук 
В., Носенко В., Мікуляк І. , Буякін 
Б., Свиргун М., Назарова О., Май-
борода О., Кузекін Т.,Чура Д., Со-
кот О.). 

Проведення доліджень впродовж 
року включало декілька етапів: 
визначення теми наукового до-
слідження, проведення експери-
менту, збір та обробка експеримен-
тальних даних, викладення та 
оприлюднення дослідних ма-
теріалів у вигляді тез, статей та 
участь молоді у наукових сту-
дентських конференціях з до-
повідями. 

Від наукового гуртка за результа-
тами 2019-2020 року буде пред-
ставлено 4 тези доповідей в напи-
санні яких було залучено 8 сту-
дентів. 3 студенти будуть виступа-
ти з доповідями. 

Тематикою дистанційного 
засідання було передбачено тему: 
«Правило написання тез, до-
повідей ,презентацій». Молодь 
представила свої тези та доповіді з 
якими вони будуть виступати на 
студентській конференції 
9.11.2020. У зв’язку з особливостя-
ми карантину конференцію буде 
проведено в дистанційному ре-
жимі. Побажаємо молодим нау-
ковцям вдалого виступу та успіхів 
у науці! 

Інформаційний супровід :керівник 
наукового гуртка к.с.г.н.,доц.Іванова 

І.Є. 

Сучасна освіта вимагає на ринку 
праці агрономів та садоводів з 
міцним теоретичним підгрунтям, 
практичними навичками та вмін-
ням формувати наукову компонен-
ту. Елементом індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувачів ВО 
сьогодення в межах ЗВО є науково
-дослідна робота, яка реалізується 
на факультеті через НДІ АТЕ та 
науково-дослідні гуртки. 

9.11.2020 на кафедрі 
«Плодоовочівництво, виноградар-
ство та біохімії» відбулась робота 
секції НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ сту-
дентів ТДАТУ імені 

Дмитра Моторно-

го. Було заслухано 8 доповідей сту-
дентів спеціальностей «Агрономія» 
та «Садівництво та виноградар-
ство». За заході були присутні в 
форматі –ZOOM викладацький 
склад (керівнки наукових гуртків- 
доц. Колесніков М.О., доц. Іванова 
І.Є., доц. Алексєева О.М., доц. Ро-
зова Л.В., доц.Герасько Т.В. та ст. 
викладачі Капінос М.В., Бондарен-
ко П.Г., Коротка І.О., а також пред-
ставники студентської спільноти, 
що займаються у науково-
дослідних гуртках 3-х кафедр фа-
культету АТЕ: 
«Плодоовочівництво, виноградар-
ство та біохімії», «Рослинництво 
імені професора В.В. Калитки» та 
«Харчові технології та готельно-

ресторанна справа». 
За напрямом наукового гуртка 

«Адаптованість сортів кісточкових 
культур до вирощування в умовах 
Південного Степу України та при-
датність їх плодів до первинної 
переробки» було представлено 3-и 
доповіді. Виступали: Каманов В., 
Носенко В., Свиргун М. Керівник 
доцент Іванова І.Є. 

За результатами наукової кон-
ференції доповідь Носенко 
Вікторії , студентки спеціальності 
«Садівництво та виноградарство» 
за темою: «Формування фонду 
цукрів в плодах черешні раннього 
строку достигання» було визнано 
однією з найкращих та представле-
но до заохочення. 

Інформаційний супровід: керівник 
наукового гуртка кафедри 

«Плодоовочівництво, виноградарство 
та біохімії»,  доцент,к.с.г.н. Іванова 

І.Є. 
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2.Підсумки перевірки заповнення 
електронних журналів в межах 
спеціальностей факультету АТЕ. 
3.Інформація про підготовку до 
акредитації ОП «Садівництво та 
виноградарство» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
у 2020-2021 н.р. Стан підготовки 
звіту-самоаналізу в межах акреди-
таційної справи та нової парадигми 
освітнього процесу на кафедрі ПОВ 
та БХ. 
4.Про стан підготовки студентів 

В межах організації Освітнього 
процесу на факультеті АТЕ ТДА-
ТУ імені Дмитра Моторного 
10.11.2020 року відбулося чергове 
засідання Вченої ради факультету 
АТЕ за допомогою сервісу Zoom. 
Було розглянуті наступні питання: 
1.Підсумки першого рубіжного 
контролю та ПМК-1. Підсумки ро-
боти на інформаційному порталі 
ТДАТУ студентів, що навчаються 
за індивідуальним графіком. 

факультету до участі у ІІ турі Все-
української олімпіади. Шляхи 
збільшення тематики (дисципліни) 
олімпіад для проведення на кафед-
рах факультету АТЕ. 
5.Різне. 

В «Різному» було розглянуто пи-
тання Про перехід на дистанційне 
навчання в університеті та заходи 
запобігання епідемії коронавірусної 
інфекції. 

Подання інформації щодо стану 
здоров’я студентів та викладачів до 
деканату кожного дня у вигляді таб-
лиці. 

Інформаційний супровід: секретар 
Вченої ради факультету АТЕ, доцент 
Гапріндашвілі Н.А., заступник декана 

факультету АТЕ з виховної роботи 
Шлєіна Л.І 

11 листопада 2020 р. на факуль-
теті АТЕ ТДАТУ у форматі zoom 
конференції було проведено кура-
торську годину на тему «Вектори 
побудови освітньої траєкторії» для 
здобувачів вищої освіти денної та 
заочної форм навчання спеціально-
стей «Садівництво та виноградар-
ство», «Геодезія та землеустрій». 

З представниками студентської 
спільноти було обговорено питання 
щодо механізмів побудови та ре-

алізації їх індивідуальної освітньої 
траєкторії, особливостей надання 
освітньої, консультативної та ін-
формаційної підтримки та дотри-
мання академічної доброчесності в 
Таврійському державному агротех-
нологічному університеті імені 
Дмитра Моторного. 

На зустрічі було також обгово-
рено виклики з якими стикаються 
студенти під час змішаного та ди-
станційного навчання. Здобувачі 

представили власне бачення пере-
ваг та шляхи подолання недоліків, 
що викликало жваве обговорення 
та пошук консенсусу у суперечли-
вих питаннях. До позитивних 
сторін було віднесено доступність, 
відкритість навчального процесу 
на факультеті АТЕ ТДАТУ, креа-
тивні підходи викладачів до побу-
дови навчальних занять і зустрічей 
тощо. Серед незручностей було 
наголошено на періодичних тех-
нічних проблемах, проте зазначе-
но, що вони є тимчасовими і вчас-
но вирішуються. 

Також було акцентовано увагу 
на тому, що кожен представник 
студентської спільноти має права 
та обов’язки, які регламентуються 
нормативними документами як 
зовнішнього, так і внутрішнього 
рівня, враховуючи автономію 
університету. 

Інформаційний супровід: 
заступник декана АТЕ 

ТДАТУ 
з навчальної роботи 

доц. Тараненко Г.Г. 
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11 листопада 2020 року на фа-
культеті АТЕ відбувся традиційний 
онлайн-семінар співробітників де-
канату з кураторами академічних 

груп. 
Робота семінару складалася з 

декількох питань. 
Заступник декана з навчальної 

роботи Нєжнова Н.Г. та заступник 
декана з організаційно-виховної 
роботи Шлєіна Л.І. розпочали 
семінар з обговорення питання ре-
зультатів ПМК № 1 та роботи сту-
дентів на навчально-
інформаційному та освітньому 
порталі ТДАТУ, особливості ди-
станційної роботи з питань вдоско-

налення освітнього процесу в умо-
вах карантину. Також було обгово-
рено питання особливостей навчан-
ня студентів факультету які навча-
ються за програмою дуального нав-
чання та студентів індивідуальної 
форми навчання. Звернено увагу на 
покращення роботи студентів в 
умовах дистанційного навчання. 

За матеріалами заступника декана з 
ОВР АТЕ Людмили Шлєіної 

За результатами факультетсько-
го конкурсу серед 46 груп, в кон-
курсі «Краща групароку» в цьому 
році стала 41група Харчові техно-
логії (куратор: Гапріндашвілі Нона 
Арчилівна, староста: Гончаренко 
Єлизавета) 

До складу групи входять 17 дів-
чат і 3 хлопців. 

Успішність в групі вище се-
реднього бала. Відстаючих сту-
дентів немає, є ті хто дійсно хоче 
вчитися. Група дисциплінована, 
слабші студенти завжди можуть 
розраховувати на підтримку, яка 
характеризує згуртованість групи. 

Студенти не обмежуються 
спілкуванням лише всередині ко-
лективу, а й спілкуються з іншими 

курсами. 
Дівчата та хлопці є учасниками 

наукових робіт, дуже активно бе-
руть участь у різноманітних конфе-
ренціях, де займають призові 
місця. Найактивніші є Гончаренкко 
Елизавета, Сокот Александр, Ми-
лич Валерия Чура Дарина та Хмура 
Юлія. Вони не раз показували свої 
здібності до виступів перед ауди-
торією, вміння відповідати на по-
ставлені запитання. 

В групі багато активістів, які 
входять до складу студентської 
ради університету, факультету, 
входять до складу профкому, де 
обіймають головні посади. Гонча-
ренко Єлизавета – голова з загаль-
них питань та голова сектору 

міжнародних зав’язків університе-
ту. 

Душина Марія- голова культур-
но масового центру університету. 

Хмура Юлія – голова профбюро  
комітету факультету. 

Дуже важливу роль відіграє ку-
ратор 41 групи спеціальності хар-
чові технології Гапріндашвілі Нон-
на Арчілівна (кафедра харчових 
технологій та готельно-ресторанної 
справи), яка є другом, помічником, 
порадником, завжди приходить на 
допомогу в складних ситуаціях. 

Куратор – друг не тільки сту-
дентам, а й їхнім батькам. Нона 
Арчилівна цілодобово на зв’язку не 
тільки зі студентами кураторської 
групи, але і з їх батьками. Нама-
гається інформувати їх про 
успішність і відвідуваність занять 
студентами групи. 

Після кожної сесії куратор ра-
зом зі студентами обговорюють як 
результати сесії так і шляхи 
поліпшення результатів. 

41 група харчових технологій – 
це мікс найбільш дружніх, розум-
них, чуйних і веселих хлопців і дів-
чат. 

Вітаємо їх з перемогою! 
За інформацією заступника декана 

з ОВР АТЕ Людм 
или Шлєіної 
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дисциплін за вибором здобувачів 
вищої освіти в ТДАТУ. Також сту-
денти дізналися про інші складові 
індивідуальної освітньої траєкторії, 
а саме: участь в олімпіадах, науко-
вих гуртках, конференціях, конкур-
сах; комплексні курсові роботи; за-
кордонні практики, дуальну та 
індивідуальну форму навчання; 
робітничі професії, академічну 
мобільність тощо. 

Індивідуальний навчальний план 
– це документ, що визначає 
послідовність засвоєння здобува-
чем освіти освітніх компонентів в 
рамках освітньої програми з метою 
реалізації його індивідуальної 
освітньої траєкторії. 

З метою ознайомлення студентів 
з елементами індивідуальної 
освітньої траєкторії представника-
ми деканату факультету АТЕ та 
кафедри геоекології і землеустрою 
було організовано зустріч зі сту-
дентами першого року навчання 
спеціальності 193 «Геодезія та зем-
леустрій» з використанням плат-
форми ZOOM. Було визначено, що 
основним елементом індивідуаль-
ної освітньої траєкторії є вибір сту-
дентами дисциплін вибіркового 
блоку згідно Положення про поря-
док та умови обрання навчальних 

Викладачі звернули увагу на умо-
ви обрання навчальних дисциплін в 
межах освітньої програми «Геодезія 
та землеустрій», надали інформацію 
щодо наявності силабусів та робо-
чих програм вибіркових дисциплін 
на сайті університету, детально об-
говорили кожен елемент індивіду-
альної освітньої траєкторії та 
відповіли на запитання здобувачів 
вищої освіти. 

Студенти виявили зацікавленість 
щодо шляхів реалізації індивідуаль-
ної освітньої траєкторії в ТДАТУ та 
мали змогу визначити для себе по-
дальші напрямки здобуття вищої 
освіти в університеті. 

Інформаційний супровід: 
заст. декана АТЕ з НР  

Юлія ЧЕБАНОВА 

До Міжнародного дня студентів в 
Таврійському державному агротех-
нологічному університеті імені 
Дмитра Моторного проходив кон-
курс на кращу кімнату в гуртожитку 
№ 4. Цього року перемогу здобула 
кімната 704 Б. 

Почнемо з того, що є переваги 
проживання в гуртожитку. Перша 
перевага – це ціна. Це дешевше для 
вас і ваших батьків, ніж знімати 
квартиру. Найголовніша перевага – 
це розташування. Він знаходиться 
недалеко від вашого університету, і, 
як наслідок, у вас є можливість дов-
ше спати вранці, однак ви перебу-
ваєте далеко від дому та своєї роди-

ни. І останнє, але не менш важли-
ве: це стосується навчання. Ви мо-
жете розділити деякі завдання з 
друзями, і це заощадить ваш час. 
Багато студентів поєднують нав-
чання з роботою і таким чином 
стають незалежними від батьків. 

Проживаючи №704 б, хочеться 
трішки розказати про умови кім-
нати. Так, вона не велика, але доб-
ре умебльована, світла, затишна. 
Для трьох дівчат гарні умови про-
живання. Є письмовий та кухон-
ний стіл . Також велика шафа, куди 
юні леді можуть покласти свій 
одяг. Для кожної дівчини є полич-
ка на яку вона може поставити осо-
бисті речі. 

У гуртожитку блочна система. 
Це добре тим, що не потрібно хо-
дити кудись, щоб прийняти душ 
або почистити зуби. Все у двох 
кроках від тебе! На кожному пів 
поверсі гуртожитку розміщена од-
на кухня. На кухні створені умови 
для приготування їжі. Кожна кухня 
укомплектована двома трьох кам-
форними електричними плитами 

та розділочним столом. У нашому 
гуртожитку присутня спеціально 
обладнана кімната, де можна по-
прати речі. 

В кімнаті проживають: 
1.Костенко Юлія Олександрів-

на ,21ОО; 
2.Сулейманова Ельвіза Еміру-

сеінівна,11ОО; 
3.Пахомова Дарія Сергіївна,21 

ЦБ 
Беручи все до уваги, потрібно 

сказати, що в проживанні в гурто-
житку є достатньо  позитиву. Лю-
ди, які навчаються далеко від до-
му, переходять до нового способу 
життя. Життя в гуртожитку склад-
не, але й цікаве. Існує вираз “не 
жив у гуртожитку – не був студен-
том”. Проживши своє студентське 
життя в гуртожитку, ти придбаєш 
корисні навички, які знадобляться 
тобі в подальшому житті. 

За інформацією заступника дека-
на з ОВР АТЕ Людмили 

Шлєіної 
Пахомова Дарія Сер-

гіївна,21 ЦБ факуль-
тет АТЕ 
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Студентські роки – особлива та 
неповторна пора у житті кожної 
людини! Період студентства – це 
той час, коли відбуваються найяс-
кравіші відкриття, а бажання руха-
тися вперед змушує домагатися 
більших успіхів. Саме цей період є 
найбільш важливим для накопи-
чення знань, підвищення ерудиції, 
вивчення іноземних мов. Студент-
ство – це відмінний шанс розшири-
ти світогляд, це пора нових знайо-
мств і знаходження міцної дружби 
на довгі роки. 

17 листопада має особливе зна-
чення для студентів, адже це – 
Міжнародний день студента. Свя-
то, що зближує та об’єднує моло-
дих людей усього світу, день сту-
дентської солідарності, що не має 
меж та кордонів. Тож в Таврійсько-
му державному агротехнологічно-
му університеті ім. Д. Моторного 
склалася добра традиція проводити 
конкурс «Студент року». Він дає 
можливість виявити та підтримати 
обдаровану молодь, створити умо-
ви для самореалізації особистості 
студентів та формування в них ор-
ганізаторських навичок і лідерсь-
ких якостей. 

На рівні  факультетського кон-
курсу “Студент – року” отримали 
перемогу студенти в таких 
номінаціях як: 

«Студент – лідер студентського 
самоврядування року» – магістер 

другого курсу спеціальності еко-
логія Швед Євген Олексійович: 
голова студентської ради факульте-
ту, безпосередній організатор за-
ходів благодійного, розважального 
та навчально-виховного спря-
мувань. Він креативний і комуніка-
бельний юнак, дисциплінований, 
вимогливість до себе та інших 
вміло поєднує з доброзичливістю. 
По характеру відкритий, рішучій. 
Має багато друзів, та користується 
неабиякою повагою серед сту-
дентівта викладачів. 

«Студент – суспільний діяч ро-
ку» – магістерка першого курсу 

спеціальності цивільна безпека 
Шац Надія Олександрівна: 

обіймає посаду голови студентсь-
кої ради ТДАТУ, головного коор-
динатора Запорізької області в гро-
мадській організації «Українська 
асоціація студентів», Постійно бе-
ре участь в організації міських 
квестів, благодійних акцій та захо-
дах. Поміж іншим є активним учас-
ником форумів та з’їздів областно-
го та всеукраїнського масштабу. В 
навчанні відрізняється цілеспрямо-
ваністю, здатністю до сумлінної 
праці. Має лише добрі та відмінні 
показники у навчанні, логічне мис-
лення та творчу уяву. 

«Студент – вчений року» – 
магістер першого курсу спеціаль-
ності агрономія (агрокебети)

Калінін Олег Віталійович: 
постійний учасник конференцій та 

заходів професійного спрямування 
на Всеукраїнському рівні, актив-
ний учасник та переможець 
олімпіад різних рівнів, включаючи 
Міжнародний, переможець 
освітнього проекту «Агро-2019» в 
Національному університеті біоре-
сурсів і природокористування 
України (м.Київ). Олег багато часу 
в навчальній діяльності приділяє 
самостійній роботі, має високий 
рівень навчальних досягнень. 
Особливий інтерес проявляє до 
вивчення предметів професійного 
циклу. Уміє аналізувати вивчений 
матеріал, має розвинене логічне 
мислення. 

«Студент – артист року» 
магістер другого курсу спеціаль-
ності екологія Айбєтова Алія Га-
фуровна креативна ведуча, 
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навчання, має творчий підхід до 
справ. 

«Студент – патріот року» сту-
дентка 3 курсу спеціальності садів-
ництво та виноградарство Носенко 
Вікторія: автор проекту майданчи-
ку біля 5-ого корпусу, активна 
учасниця факультетських заходів, 
винагороджено стипендією прези-

дента України за перший семестр 
2020-2021 року навчання. 
Відповідальна та працелюбна дівчи-
на віддає всі можливі зусилля для 
реалізації себе як студента, патріота 
свого навчальног закладу та країни. 

«Студент – волонтер року» сту-
дентка 4 курсу спеціальності хар-
чові технології Хмура Юлія Юріїв-
на: активна учасниця профспілки 
факультету та університету, 

учасниця різноманітних волонтерсь-
ких акцій та заходів, займає посаду 
профорга факультету, займається 
донорством. Особисті якості Юлії 
допомагають реалізуватись в волон-
терській діяльності та профспіл-
ковій сфері – гуманна, добра, 
відповідальна, чуйна та комуніка-
бельна людина, яка готова завжди 

учасниця театральної студії, пере-
можниця творчих конкурсів на об-
ласному рівні. Жоден захист в 
університеті не проходить без 
участі цієї талановитої дівчини, яка 
доречі залучається і до суспільної 
діяльності студентів на Всеукраїн-
ському рівні. Алія відрізняється 
вимогливістю до себе та інших, 
дисциплінованістю і відповідаль-
ністю. 

«Студент – староста року» сту-
дентка 4 курсу спеціальності хар-
чові технології Гончаренко Єли-
завета Михайлівна: «Староста 
року» 2019 на обласному рівні, 
заступник голови з загальних пи-
тань та головою сектору міжнарод-
них зв’язків університету, активна 

учасниця заходів розважального та 
науково спрямувань. Єлизавета 
пунктуальна, комунікабельна та 
відповідальна дівчина, і доводить 
це кожного дня, старанно викону-
ючи обов’язки старости групи. 

«Студент – журналіст року» 
студентка 3 курсу спеціальності 
геодезія та землеустрій Семенюк 
Єлизавета Олександрівна:голова 
інформаційного сектору факульте-
ту, автор статей факультетської 
газети та сайту університету, ак-
тивна учасниця літературних та 
культурно-розважальних заходів. 
Єлизавета не може проходити повз 
подій, цікавиться усім, що відбу-
вається ні рівні університету, міста 
на країни. Сумлінно ставиться до 

прийти на допомогу людям, які цьо-
го потребують. 

«Студентська сім’я» студент 
магістратури факультету Агротех-
нологій та екології Шершенівсь-
кий Олександр Сергійович та сту-
дентка Механіко-технологічного 
факультету Шершенівська 
(Сельська) Анастасія Андріївна. 
Олександр та Анастасія познайоми-
лись в університеті. Саме участь у 
культурних та спортивно-масових 
заходах, позитивні емоції та купа 
яскравих вражень змогли згуртува-
ти цих двох студентів і зародити 
кохання в їхньому серці. Отож через 
три роки побудови своїх стосунків, 
вони вирішили одружитися. Показа-
ли себе як здібні, старанні та актив-
ні студенти. 

Переможцями університетського 
конкурсу від факультету агротехно-
логій та екології стали студенти: 
Шац Надія, Калінін Олег, Айбєтова 
Алія, які зможуть гідно представити 
ТДАТУ на обласному конкурсі 
«СТУДЕНТ-РОКУ» в своїх 
номінаціях. Вітаємо наших перемо-
жців! Бажаємо їм подальших 
успіхів, наполегливості у досягненні 
поставлених цілей, творчого запалу, 
ініціативності! Факультет Вами пи-
шається! Так тримати! 

Дорогі студенти, щиро вітаємо 
Вас, молодих, енергійних, 
сповнених свіжих мрій і надій. Ба-
жаємо Вам здоров’я, успіхів у нав-
чанні, цікавого професійного та 
життєвого шляху, здійснення усіх 
заповітних мрій. Цінуйте кожну 
мить прекрасної студентської пори, 
намагайтеся плідно використовува-
ти цей час, примножуючи свій інте-
лектуальний, творчий і культурний 
потенціал. 

Бажаємо Вам творчої наснаги, 
ніколи не зупинятися на досягнуто-
му, нехай завжди з Вами будуть 
вірні друзі та мудрі наставники. 

За інформацією заступника 
декана АТЕ з ОВР Людми-

ли Шлєіної 
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Кураторські години на факуль-
теті АТЕ, які проводяться щосере-
ди, є традиційною формою спілку-
вання зі здобувачами вищої освіти. 
Чергова зустріч студентів спеціаль-
ностей «Садівництво та виногра-
дарство», «Геодезія та земле-
устрій» відбулася 18 листопада 
2020 року з омбудсменом універси-
тету Микитою Семеновим та сту-
дентським активом факультету 
АТЕ. 

Метою заходу стало визначення 
обізнаності студентів факультету 
АТЕ щодо реалізації їх прав і сво-
бод, академічної доброчесності, а 
також дотримання загальноприйня-
тих норм морально-етичної по-
ведінки здобувачами вищої освіти 
та викладачами університету. 

Здобувачам вищої освіти було 
надано інформацію щодо специ-

фіки їхніх освітніх програм та мож-
ливостей індивідуальної траєкторії 
навчання, щодо змісту документів, 
які містять політику і стандарти 
дотримання академічної доброчес-
ності в межах структурного 
підрозділу та визначають політику 
й стандарти дотримання академіч-
ної доброчесності у закладі вищої 
освіти – Кодексом честі. 

Студентський омбудсмен ТДА-
ТУ повідомив про зміст доку-
ментів, що визначають алгоритм 
дій у разі виявлення проявів акаде-
мічної 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 

Галина ТАРАНЕНКО 

18.11.2020р. на факультеті агро-
технологій та екології було прове-
дено черговий семінар за участі 
представників деканату та кура-
торів академічних груп. 

Під час проведення семінару 
було розглянуто ряд питань стосов-
но організації освітнього процесу в 
умовах дистанційного навчання. 
Заступники декана з навчальної 
роботи акцентували увагу на 
успішності студентів, які навча-
ються за індивідуальним та дуаль-
ним графіком навчання, проведенні 
занять у форматі ZOOM конферен-
цій згідно розкладу та роботі сту-

дентів на освітньому та нав-
чально-

інформаційному 
порталах ТДАТУ. 

Також було обговорено особли-
вості нарахування додаткових 
балів до рейтингу особистих досяг-
нень студентів факультету АТЕ за І 
семестр 2020-2021н.р. Наприкінці 
семінару було наголошено на важ-

ливості продовження роботи кура-
торів академічних груп щодо ос-
новних напрямків реалізації 
освітнього процесу. 

Інформаційний супровід: 
заст. декана АТЕ з НР Юлія ЧЕБА-

НОВА 
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метою забезпечення якісної підго-
товки здобувачів вищої освіти. 

Було акцентовано увагу на тому, 
що з понеділка розпочинається 
ПМК 2, а тому усі студенти мають 
активізувати максимум зусиль, щоб 
ліквідувати наявні заборгованості та 
успішно скласти другий підсумко-
вий модульний контроль. Зазначено, 
що з середини грудня розпочинаєть-
ся зимова екзаменаційна сесія, а то-
му особливу увагу співробітникам 
деканату, викладачам кафедр та здо-
бувачам варто приділяти питанню 
дотримання доброчесності. 

Також було підкреслено важ-
ливість своєчасного подання здобу-
вачами підтверджуючих документів 
для нарахування додаткових балів 
під час складання рейтингу успіш-
ності. 

25.11.2020 р. відбулась зустріч 
представників деканату факульте-
ту АТЕ з кураторами академічних 
груп щодо питань організації 
освітнього процесу на факультеті. 
Було зазначено, що перехід в 
університеті на дистанційну форму 
навчання вимагає від кураторів 
академічних груп та представників 
адміністрації координації зусиль з 

Окрім цього особливу увагу було 
приділено питанню стану здоров’я 
студентів і викладачів та дотриман-
ня правил карантину. 

Інформаційний супровід – 
заступник декана АТЕ з НР 

доц. Галина ТАРАНЕНКО 

2 грудня 2020 року відбулась тра-
диційна кураторська година на фа-
культеті АТЕ, на яку було запроше-
но начальника відділу зв’язку з ви-
робництвом Сингаєвського В.А., 
який провів роз’яснення щодо пи-
тань працевлаштування цьогорічних 
випускників, які навчались за дер-
жавним замовленням. Також було 
наголошено на тому, що відділ ак-
тивно допомагає тим випускникам, 
які мають труднощі з працевлашту-

ванням та на спеціальних умовах 
для випускників пільгових кате-
горій. Питання викликало жваву 
дискусію та безліч запитань, особ-

ливо щодо нових особливостей 
працевлаштування 

Окрім цього на кураторській 
годині було розглянуто питання 
про організацію та проведення 
ПМК2 та зимової екзаменаційної 
сесії, про дотримання вимог добро-
чесності під час проведення зимо-
вої екзаменаційної сесії та про стан 
сплати за навчання студентів, які 
навчаються на контрактній формі. 

У різному було акцентовано 
увагу на особливостях нарахуван-
ня додаткових балів студентам за 
результатами роботи у першому 
семестрі та своєчасності подання 
студентами підтверджувальних 
документів до деканату. Також 
було повідомлено про те, що 12 
грудня 2020 року в університеті 
планується проведення Дня відкри-
тих дверей, на який запрошуються 
усі бажаючі, зокрема майбутні 
абітурієнти та їх батьки, випускни-
ки та студенти. 

Інформаційний супровід: 
заступник декана АТЕ 

ТДАТУ з НР 
доц. Галина ТАРА-

НЕНКО 
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