
До протоколу № 3
засідання вченої ради університету

від 28.10.2014 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу зв’язку з виробництвом 
СИНГАЄВСЬКОГО В.А. «Про результати моніторингу стану працевлаштування 
випускників університету 2012-2014 року», вчена рада

ПОСТАНОВИЛА: 

1 Інформацію начальника відділу ЗВ СИНГАЄВСЬКОГО В.А. взяти до відома.
2 Завершити укладання двосторонніх угод зі студентами першого курсу,

зарахованими на навчання у 2014 році за державним замовленням, згідно постанови 
Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 року. 

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О, директори коледжів, декани 
факультетів.

Термін: до 15.11.2014 р.
3 Прискорити укладання трьохсторонніх угод зі студентами-випускниками за ОКР 

«спеціаліст» та «магістр», які навчаються за державним замовленням, згідно наказів 
Міністерства аграрної політики України № 248 від 06.05.2005 р. та № 445 від 27.07.2010 р.

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О, директори коледжів.
Термін: до 15.11.2014 р.
4 Підтримувати зв’язок з випускниками університету з метою проведення 

моніторингу їх прибуття за направленням на роботу.
Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., начальник відділу ЗВ

СИНГАЄВСЬКИЙ В.А., завідувачі кафедр, завідувачі відділень коледжів.
Термін: постійно.
5 Постійно поновлювати банк даних робочих місць шляхом отримання інформації за

існуючими зв’язками з центрами зайнятості, управліннями агропромислового розвитку 
держадміністрацій та підприємствами.

Відповідальний: начальник відділу ЗВ СИНГАЄВСЬКИЙ В.А.
Термін: постійно.
6 Провести попередній розподіл з працевлаштування студентів випускних курсів.
Відповідальний: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., начальник відділу ЗВ                    

СИНГАЄВСЬКИЙ В.А.
Термін: згідно окремого графіка погодженого з деканами факультетів, 

затвердженого ректором університету.
7 Провести остаточний розподіл з працевлаштування студентів випускних курсів.
Відповідальний: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.О., начальник відділу ЗВ                    

СИНГАЄВСЬКИЙ В.А.
Термін: згідно окремого графіка погодженого з деканами факультетів, 

затвердженого ректором університету.
8 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПРЗВ ХАЛІМАНА

І.О.

Голова вченої ради, професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №3
засідання вченої ради університету

від 28.10.2014р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НВД ЄВТУШЕНКА О.Г. «Про 
результати виробничої та наукової діяльності у Навчально-дослідному центрі університету», вчена 
рада

ПОСТАНОВИЛА:

1. Інформацію проректора з НВД ЄВТУШЕНКА О.Г. взяти до відома.
2. Забезпечити в НДЦ ТДАТУ наявність необхідних ресурсів для покращення організації 

практичної підготовки студентів університету.
Термін: згідно технологічної карти НДЦ ТДАТУ і графіку навчального процесу.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., проректор з НР НАДИКТО В.Т., 

проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г.
3. Для забезпечення ефективної виробничої діяльності проводити системне удосконалення 

матеріально-технічної бази НДЦ ТДАТУ.
Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г., проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М., 

головний бухгалтер КРУТІКОВА Т.О.
4. Створити «поле-полігон» для демонстрації та впровадження у виробництво завершених 

наукових розробок вчених університету.
Термін: до 01.11.2015р.
Відповідальні: проректор з НР НАДИКТО В.Т., проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г., 

директори НДІ.
5. Розробити річний календарний план та закріпити відповідальних осіб для підготовки 

сільськогосподарської техніки до проведення агротехнологічних операцій.
Термін: до 15.11.2014р.
Відповідальні: проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г., зав. НВЦ ТДАТУ БІНЧЕВ О.Ф.
6. Покласти особисту відповідальність за експлуатацію сільськогосподарської техніки 

Навчально-дослідного центру ТДАТУ в належному роботоздатному стані безпосередньо на 
керівників структурних підрозділів.

Відповідальні: проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г., зав. НВЦ ТДАТУ БІНЧЕВ О.Ф.
Термін: постійно. 
7. Внести зміни до Положення про НДЦ ТДАТУ у відповідності до нової редакції Закону 

України «Про вищу освіту».
Термін: до 01.04.2015р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., проректор з НР НАДИКТО В.Т., 

проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г.
8. Розробити стратегію розвитку НДЦ ТДАТУ на період 2015-2020 рр.
Термін: до 30.12.2014 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., проректор з НР НАДИКТО В.Т., 

проректор з НВД ЄВТУШЕНКО О.Г.
9. Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету перейменувати Навчально-дослідний центр 
університету в Навчально-науково-виробничий центр ТДАТУ.

Термін: до 10.11.2014 р.
Відповідальний: перший проректор СКЛЯР О.Г.
10. Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НВД ЄВТУШЕНКА О.Г.

Голова вченої ради, професор                                            В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент                                            С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №3
засідання вченої ради університету

від 28.10.2014р.

Заслухавши та обговоривши інформацію виконуючого обов’язки директора ВСП 
«Оріхівський коледж ТДАТУ» НАРАНОВИЧА В.А. «Про стан навчально-
методичної роботи та фінансової діяльності у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»», 
вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:

1 Інформацію в.о. директора коледжу НАРАНОВИЧА В.А. взяти до відома.
2 Провести вибори директора ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ».
Відповідальний: перший проректор СКЛЯР О.Г., в.о. директора коледжу 

НАРАНОВИЧ В.А.
Термін: листопад 2014 року.
3 Привести у відповідність до чинного законодавства структуру вищого 

навчального закладу у частині створення структурних підрозділів (відділень) в 
залежності від контингенту студентів.

Відповідальний: в.о. директора коледжу НАРАНОВИЧ В.А.
Термін: до 01.11.2014 р.
4 Поновити ліцензії на робітничі професії з урахуванням реорганізації вищого 

навчального закладу.
Відповідальний: завідувач навчально-виробничої практики ПРИЩЕНКО К.В.
Термін: до 01.01.2015 р. 
5 Привести критерії оцінювання та розподіл балів за кредитно-модульною 

системою у відповідність до вимог Положення про організацію кредитно-модульної 
системи у ВСП ТДАТУ.

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи ГАЛЧАНСЬКИЙ М.В.
Термін: у 2 семестрі навчального року.
6 Забезпечити проходження підвищення кваліфікації викладачів не менше ніж 

один раз на 5 років.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи ГАЛЧАНСЬКИЙ М.В.
Термін: до 31.12.2014 р.
7 Посилити нормоконтроль дипломних робіт у оформленні графічної частини та 

запровадити комп’ютерні технології.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи ГАЛЧАНСЬКИЙ М.В.
Термін: протягом навчального року.
8 Привести у відповідність до чинного законодавства фінансову діяльність.
Відповідальні: головний бухгалтер коледжу ЛЕОНОВА Т.П.
Термін: постійно.
9 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


