
До протоколу № 9 
засідання вченої ради університету 

від 12.05.2020 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу міжнародних 
зв’язків ЄФ ІМ ЕНКО Л.М. і проректора з НРМ Д НАДИКТИ В.Т. «Про стан та перс
пективи розвитку міжнародних відносин університету», вчена рада 
ПОСТАНОВИЛА:

1 Надану інформацію про стан та перспективи розвитку міжнародних відно
син університету взяти до відома.

2 Програмами наукової діяльності науково-дослідних інститутів університету 
передбачити проведення досліджень за напрямками, які корегуються з напрямками 
дослідницької діяльності закордонних партнерів.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НРМ Д НАДИКТО В.Т., директори НДІ.
3 Розгорнути систематичну роботу із залучення закордонних партнерів до пу

блікування спільних наукових праць, участі у редакційних радах фахових наукових 
видань Таврійського ДАТУ імені Дмитра М оторного, участі у організаційних комі
тетах наукових конференцій, проведенні лекційних занять іноземною мовою.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НРМ Д НАДИКТО В.Т., завідувачі кафедр.
4 Суттєво підвищити рівень міжнародної мобільності студентів і викладачів 

університету, для чого:
кафедрам університету проводити постійну роботу із пошуку і форму

вання груп студентів і викладачів для проходження ними закордонної практики та 
стажування за конкретним тематичним спрямуванням;

у процесі закордонного стажування та практики викладачам і студентам 
університету проводити профорієнтаційну роботу із залучення Іноземної молоді до 
навчання у ТДАТУ, результати якої повинні знайти відображення у щорічному рей
тинговому оцінюванню кафедр;

до 01.06.2020 р. розробити Положення про порядок перезарахування ре
зультатів закордонного навчання студентів Таврійського ДАТУ імені Дмитра М о
торного.

Термін: постійно.
Відповідальні: начальник відділу міжнародних зв ’язків ЄФІМ ЕНКО Л.М., 

проректор з НПР ЛОМ ЕЙКО О.П., завідувачі кафедр.
5 Науковцям університету систематично приймати участь у пошуку і поданні 

заявок на гранти з фінансування наукових досліджень, які проводяться у співпраці із 
закордонними партнерами.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НРМ Д НАДИКТО В.Т., директор НДЧ ПРУС 

Ю .О., завідувачі кафедр.
6 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з наукової робо

ти та міжнародної діяльності НАДИКТУ В.Т. ~  1

Голова вченої ради, д.т.н., професор

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент

B.М. КЮ РЧЕВ

C.М. РОЗУМ ЕНКО



До протоколу №9 
засідання вченої ради університету 

від 12.05.2020р.

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету економіки та бізнесу 
КАРМАНА C.B. «Про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку 
наукових досліджень на факультеті економіки та бізнесу», вчена рада університету

ПОСТАНОВИЛА:
1 Інформацію декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА C.B. взяти до 

відома.
2 Підготувати та провести акредитацію магістерських освітніх програм зі 

спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування».
Термін: до 01.05.2021р.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., декан факультету ЕтаБ КАРМАН 

C.B., зав. кафедри МН НЕСТЕРЕНКО С.А., зав. кафедри ПУАП ОРТІНА Г.В.
3 Забезпечити проведення роз’яснювально-профорієнтаційної роботи на етапі 

вступної кампанії 2020 року у ВСП ТДАТУ і загальноосвітніх закладах міста і 
закріплених за кафедрами факультету районах.

Термін: до 01.07.2020р.
Відповідальні: начальник ВПДП ЦИНОВСЬКА Т.Т., декан факультету ЕтаБ 

КАРМАН C.B., завідувачі кафедр факультету ЕтаБ.
4 Налагодити постійний взаємозв’язок факультету із стейкхолдерами регіону 

щодо оновлення освітніх програм з усіх спеціальностей, а також з проведення практик 
та впровадження дуальної форми навчання.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., директор ІПОД

ПОДШИВАЛОВ Г.В., декан факультету ЕтаБ КАРМАН С.В.„ директор НДІ СЕРР 
ЯВОРСЬКА Т.І., завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.

5 Оновити електронні навчальні курси з усіх навчальних дисциплін 2020-2021 
н.р. на Навчально-інформаційному порталі для забезпечення якісного дистанційного 
навчання та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з усіх спеціальностей.

Термін: до 01.01.2021 р.
Відповідальні: декан факультету ЕтаБ КАРМАН C.B., завідувачі кафедр 

факультету ЕтаБ, начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І.
6 Здійснювати систематичний контроль відвідуваності занять студентами 

факультету та посилити роботу з кураторами академічних груп.
Термін: постійно.
Відповідальні: декан факультету ЕтаБ КАРМАН C.B., завідувачі кафедр 

факультету ЕтаБ, куратори.
7 Забезпечити високий рівень підготовки студентів факультету ЕтаБ 

до участі у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і 
спеціальностей та провести олімпіаду з дисципліни «Аграрний маркетинг».



Термін: протягом 2020-2021 н.р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декан факультету ЕтаБ 

КАРМАН С.В., завідувачі кафедр факультету ЕтаБ.
8 Забезпечити виконання вимог щодо функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти на факультеті, особливо з питань 
студентоцентрованості, індивідуальної траєкторії здобувачів та академічної 
доброчесності.

Термін: постійно.
Відповідальні: декан факультету ЕтаБ КАРМАН С.В., завідувачі кафедр 

факультету ЕтаБ.
9 Науковим лабораторіям факультету розробити проекти програм досліджень на 

період 2021-2025 pp., у яких основну увагу зосередити на виконанні фінансованих 
програм розвитку південного регіону України.

Термін: до 01.12.2020р.
Відповідальні: проректор з НРМД НАДИКТО В.Т., директор НДІ СЕРР 

ЯВОРСЬКА Т.І.
10 Науковцям НДІ СЕРР скоригувати тематичну направленість досліджень і 

шляхи наукової діяльності поточного року у напрямку:
уточнення методичних засад подальшого розвитку місцевих об’єднаних

територіальних громад з урахуванням наслідків поточної ситуації у країні;
- розроблення методичних рекомендацій (як інноваційного продукту) щодо 

реалізації шляхів виходу із сучасного кризового стану і подальшого розвитку 
аграрного виробництва Запорізької області і/або південного регіону країни;

- оперативної публікації новоотриманих наукових матеріалів у виданнях, які 
індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science.

Термін: до 01.01.2020 р.
Відповідальні: директор і завідувачі лабораторій НДІ СЕРР.
11 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПР 

ЛОМЕЙКА О.П.

Голова вченої ради, д.т.н., професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент С.М. РОЗУМЕНКО


