
Звіт про роботу 

Інституту підвищення кваліфікації  у 2018 році 

В період 2018 року  Інститутом підвищення кваліфікації  було проведено 

наступні роботи: 

1. Організовано підвищення кваліфікації  для 23 науково-педагогічних 

працівників  університету на базі провідних навчальних закладах України та 

7 викладачів на базі Таврійського державного агротехнологічного 

університету.  

2. Для викладачів університету було організовано стажування на провідних 

агропідприємства  Запорізької області терміном  1 місяць  - 43 осіб. 

3. Для викладачів ВСП на базі кафедр університету було організовано 

стажування на місячний термін для 36 осіб. 

4. Організовано  навчання та випуск по отриманню робітничих професій для 

219 студентів за 7 напрямами.  

5. У вересні 2018 року на навчання  по отриманню  робітничих професій було 

зараховано 249 осіб. 

6. Відкрито навчання по отриманню робітничої професії «Бджоляр» у вересні  

2018 році було зараховано на навчання 27 слухачів. 

7. Відкрито навчання по отриманню робітничої професії «Оператор 

верстатів з програмним керуванням» у вересні  2018 році було зараховано на 

навчання 22 слухача. 

 

У співпраці з «Українським проектом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва» у 2018 році :  

8. Для студентів університету було організовано 18 днів Практичної 

підготовки, з виїздом  на провідні підприємства Запорізької області , у яких 

прийняло участь близько 325 студентів. 

9. З метою стимулювання творчих здібностей студентів в Університеті було 

організовано 2 конкурси серед студентів у яких прийняло участь близько 40 

осіб, за результатами яких студенти отримали цінні подарунки, а призери 



заохочені поїздками на агро-виставки «Агро-2018», «Агро-порт -2018» та 

інше.. 

10.  В університеті було організовано роботу агро-інтернатури  з метою 

впровадження  дуальної системи навчання для студентів на термін до 6 

місяців  на провідних підприємствах Запорізької області з отримання 

іменної стипендії на період навчання  -32 студенти направленні на провідні 

підприємства Запорізької області.   

11.   Для малих та дрібних агровиробників Запорізької області у 2018 році було 

організовано 30 семінарів, тренінгів, конференцій за участю викладачів  

університету. З них на базі ТДАТУ дуло проведено 6 конференцій , які вже 

стали традиційними (щорічними). 

12. Налагоджена співпраця з «Асоціацією ОТГ Запорізької області», з метою 

надання методичної, навчальної та організаційної підтримки по  реалізації 

стратегій розвитку Об’єднаних територіальних громад Запорізької області..  

 

Директор ІПК                              Г.В. Подшивалов 


