
До протоколу № 6
засідання вченої ради  університету

від 24.02.2015 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію д.т.н., професора ДІДУРА В.А.–
голови  спецради  Д 18.819.01 по захисту докторських та кандидатських 
дисертацій за спеціальностями: 05.05.11. – Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва (технічні науки), 05.09.03. – Електротехнічні   
комплекси та системи (технічні науки), вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:
1 Інформацію голови спецради Д 18.819.01, д.т.н., професора ДІДУРА В.А. 

взяти до відома.
2 Забезпечити виконання спеціалізованою вченою радою усіх вимог Закону 

України «Про Вищу освіту» та «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України №567 та наказом МОН України №1112 
(зі змінами №1380), при атестації кадрів вищої кваліфікації.

Термін: постійно.
Відповідальні: голова спецради, вчений секретар спецради.
3 Спеціалізованій вченій раді посилити вимоги до якості попередньої

експертизи дисертацій із обов’язковим залученням членів спецради для участі у 
засіданнях міжкафедральних та міжвузівських науково-практичних семінарів та 
технічних рад. 

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НР НАДИКТО В.Т., голова спецради ДІДУР 

В.А.
4 З метою підвищення якості друкованої продукції з грифом «Таврійський 

державний агротехнологічний університет», включаючи автореферати та
дисертації, рекомендувати ректору, професору Кюрчеву В.М. вивчити можливість 
передбачити в штатному розкладі університету посаду технічного редактора.

5 НДІ механізації та електрифікації Півдня України підвищити ефективність 
роботи аспірантури та докторантури з метою безумовного виконання 
університетської програми підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НР НАДИКТО В.Т., декани факультетів, 

завідувачі кафедр та наукові керівники.
6 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з наукової 

роботи НАДИКТА В.Т.

Заступник голови вченої ради, доцент           О.Г. СКЛЯР

Секретар вченої ради, доцент С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №6
засідання вченої ради університету

від 24.02. 2015 р.

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера ТДАТУ 
КРУТІКОВОЇ Т.О. «Про фінансову діяльність університету за 2014 рік», вчена 
рада університету 

ПОСТАНОВИЛА :

1 Звіт про виконання кошторису університету по загальному та 
спеціальному фондам за 2014 рік затвердити.

2 Розробити заходи, спрямовані на покращення розрахунків за надані платні 
послуги університетом по оплаті за навчання, проживання в гуртожитках, 
орендарями та скороченням дебіторської заборгованості. Посилити претензійну 
роботу.

Відповідальні: проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М., головний бухгалтер 
КРУТІКОВА Т.О., начальник юридичного відділу МЕЗЕНЦЕВ Д.Ю., декани 
факультетів.

Термін: постійно.   

3 Забезпечити укладення договорів по кожному виду  енергоносіїв в межах 
затверджених асигнувань. Розробити заходи, спрямовані на економію і 
скорочення споживання енергоносіїв структурними підрозділами університету.

Відповідальні: проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М., зав. кафедр, начальники 
структурних підрозділів.

Термін: 15.03.2015 р.

4 Продовжити роботу по залученню додаткових коштів до спеціального 
фонду за рахунок надання платних послуг закладом освіти відповідно до чинного 
законодавства.

Відповідальні: проректор з НПРЗВ ХАЛІМАН І.А., проректор з наукової 
роботи НАДИКТО В.Т., декани факультетів.

5 Контроль за виниканням постанови покласти на головного бухгалтера 
КРУТІКОВУ Т.О.  

Заступник голови вченої ради, доцент О.Г. СКЛЯР

Секретар вченої ради, доцент                                       С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №6
засідання вченої ради університету

від 24.02.2015р.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НПР ЛОМЕЙКА О.П. «Про організацію 

навчально-виховного процесу у ІІ семестрі 2014-2015 навчального року», вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:
1 Інформацію проректора з НПР ЛОМЕЙКА О.П. взяти до відому.
2 Розробити електронні навчальні курси з дисциплін І семестру навчального плану 2015-

2016 н.р..
Термін: до 01.09.2015 р.
Відповідальні: начальник НМЦ ВЛАСЮК Ю.О., завідувачі кафедр.
3 Перевірити рівень знань студентів за результатами дистанційного навчання.
Термін: до 23.03.2015 р.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
4 Впровадити на факультетах електронну систему контролю відвідування занять студентами 

університету та посилити виховну роботу щодо мотивації студентів до навчання.
Термін: протягом семестру.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп.
5 Організувати у ІІ семестрі заняття з самостійної роботи студентів під керівництвом 

викладача.
Термін: протягом семестру.
Відповідальні: декани факультетів, зав. кафедрами, нач. навчальної частини ІВЖЕНКО О.В.
6 Провести у ІІ семестрі експеримент із впровадження електронної системи управління 

навчальним процесом на факультеті інженерії та комп’ютерних технологій.
Термін: протягом семестру.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декан факультету ІКТ ВЕРШКОВ О.О., 

зав. кафедрою ІТ МАЛКІНА В.М.
7 Посилити роботу з організації практичної підготовки студентів університету.
Термін: протягом семестру.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, зав. виробничої практики ЯКУНІЧЕВ 

Ю.О.
8 Посилити роботу з виробничого навчання за робітничими професіями.
Термін: до 01.05.2015р.
Відповідальні: начальник центру проф. навчання ГОРОДЕЦЬКИЙ Є.Ю., декани факультетів, 

зав. випускових кафедр.
9 Робочим групам за напрямами підготовки розробити нові навчальні плани з урахуванням 

вимог виробничників.
Термін: до 01.04.2015р.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декани 

факультетів.
10 Розробити навчальні програми дисциплін відповідного до нових навчальних планів з 

урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців.
Термін: до 01.09.2015р.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
11 Забезпечити дотримання професорко-викладацьким складом університету розпорядку 

робочого дня у відповідності до Закону України «Про вищу освіту».
Термін: протягом семестру.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., нач. 

відділу кадрів ТЕРЕЩЕНКО А.В., нач. навчальної частини ІВЖЕНКО О.В., декани факультетів, 
завідувачі кафедр.

12 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора 
з НПР ЛОМЕЙКА О.П.

Заступник голови вченої ради, доцент                                          О.Г. СКЛЯР

Секретар вченої ради, доцент                                                        С.М. РОЗУМЕНКО


