
До протоколу №2
засідання вченої ради університету

від 30.09.2014р.

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії ЧАУСОВА С.В. «Про підсумки набору до університету у 2014
р.» та проректора з НПРЗВ ХАЛІМАНА І.О. «Про результати рейтингового 
оцінювання кафедр з профорієнтаційної роботи та плани на наступний навчальний 
рік», вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:

1 Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії ЧАУСОВА С.В. 
та проректора з НПРЗВ ХАЛІМАНА І.О. взяти до відома.

2 Активізувати проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів в 
середніх навчальних закладах регіону.  

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., декани факультетів,
завідувачі кафедр.

Термін: протягом року.
3 Розширити інформаційну роботу на підприємствах АПК, в селищних радах, 

установах Запорізької та прилеглих областей, орієнтуючи осіб до вступу в ТДАТУ
на заочну форму навчання.

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., директор ННІЗДО 
ГАЛЬКО С.В.

Термін: протягом року.
4 Продовжити роботу консультаційного пункту відділу довузівської 

підготовки з надання інформаційної допомоги учнівській молоді та їх батькам.
Відповідальний: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О.
Термін: протягом року.
5 Активізувати роботу студентського самоврядування, ради молодих вчених 

щодо формування професійної визначеності абітурієнтів. Рекомендувати ввести до 
складу студ. рад університету та факультетів відповідальних за профорієнтаційну 
роботу.

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., голови студ. рад
університету та факультетів,  голова ради молодих вчених.

Термін: протягом року.
6 Активізувати роботу серед студентів відокремлених структурних підрозділів 

ТДАТУ та інших коледжів щодо продовження навчання в університеті.
Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., декани факультетів,

директори ВСП.
Термін: протягом року.
7 Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора 

СКЛЯРА О.Г. 

Голова вченої ради, професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу № 2
засідання вченої ради університету

від 30.09.2014р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НПР 
ЛОМЕЙКА О.П та проректора з НР НАДИКТА В.Т. «Про завдання колективу 
університету в 2014-2015 навчальному році щодо подальшого вдосконалення навчально-
виховного процесу та підвищення ефективності наукової діяльності», вчена рада 

ПОСТАНОВИЛА:

1 Інформацію проректора з НПР ЛОМЕЙКА О.П. та проректора з НР 
НАДИКТА В.Т. взяти до відома.

2 Вдосконалити Положення про організацію навчального процесу за кредитно-
модульною системою навчання в університеті.

Термін: до 01.06.2015 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П.
3 Методичній раді привести у відповідність до Закону про вищу освіту нормативно-

правові документи університету та вдосконалити Положення з самостійної роботи
студентів.

Термін: до 01.06.2015 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П.
4 Посилити роботу з розробки електронних навчальних курсів з дисциплін ІІ

семестру на Навчально-інформаційному порталі університету.
Термін: до 01.11.2014 р.
Відповідальні: начальник НМЦ ВЛАСЮК Ю.О., завідувачі кафедр.
5 Науково-дослідним інститутам університету розпочати підготовку державних 

наукових програм на 2016-2020 рр. Основну увагу при цьому зосередити на максимальній 
наближеності тематики досліджень до проблем аграрного сектору півдня України.

Термін: IV квартал 2014 р.
Відповідальні: директори НДІ.
6 Для покращення наукової матеріально-технічної бази університету завершити 

будівництво ґрунтового каналу, а також сертифікацію лабораторії вимірювальних приладів 
та обладнання енергетичного відділу НДІ МЗПУ.

Термін: II квартал 2015 р.
Відповідальні: НАДИКТО В.Т., директор НДІ зрошуваного садівництва 

КАРАЄВ О.Г., зав. енергетичного відділу НДІ МЗПУ КУЦЕНКО Ю.М.
7 Для проведення спільних наукових досліджень, наукових конференцій і семінарів 

укласти договори про творчу співпрацю з науковими установами НААН України.
Активізувати пошук шляхів для творчої чи госпдоговірної співпраці з науковцями вищих 
агарних закладів Білорусі, Болгарії, Польщі та інших країн Європи.

Термін: з IV кварталу 2014 р.
Відповідальні: директори НДІ.
8. Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора 

СКЛЯРА О.Г.

Голова вченої ради, професор                                                 В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент                                                 С.М. РОЗУМЕНКО


