
До протоколу № 4 
засiдання вченоi" ради унiверситету 

вiд 23 .12.2020р. 

Заслухавши та обговоривши доповiдь проректора з НПР ЛОМЕЙКА О.П. 
«Про стан реалiзацii" змiшаноi" форми навчання в унiверситетi у 1 семестрi 2020-2021 
навчального року», вчена рада уншерситету 

ПОСТАНОВИЛА: 

1 Iнформацiю проректора з НПР ЛОМЕЙКА О.П. взяти до вiдома. 
2 Пiдвести пiдсумки результатiв залiково-екзаменацiйноi" cecii" у 1 семестрi 2020-

2021 навчального року та вжити заходiв щодо лiквiдацii" здобувачами вищоi" освiти 
академiчних заборгованостей до початку 2 семестру. 

Термiн: до 22.01.2021р. 
Вiдповiдальний: декани факультетiв, керiвник ННIЗУП Г АЛЬКО С.В., завiдувачi 

кафедр, куратори груп. 
3 Затвердити розклад занять для органiзацii" змiшаноi" форми навчання 

у 2 семестрi 2020-2021 н.р. 
Термiн: до 22.01.2021 р. 
Вiдповiдальний: начальник навчального вiддiлу Б€ЛЯК П.О. 
4 Розробити на Освiтньому порталi електроннi навчальнi курси з дисципшн для 

органiзацi"i змiшаного навчання у 2 семестрi 2020-2021 навчального року. 
Термiн: до 25.01.2021р. 
Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр, гаранти освiтнiх програм, начальник НМЦ 

БОЛТЯНСЬКА H.I. 
5 Завершити створення електронних журналiв успiшностi з дисциплiн 

2 семестру 2020-2021 навчального року в автоматизованiй системi «Освiта». Надати 
доступ завiдувачам кафедр до зведених вiдомостей успiшностi сту дентiв в перiод залiково
екзаменацiйних сесiй. 

Термiн: до 22.01.2021 р. 
Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр, провiдний iнженер ТЕМНIКОВ Г.€. 
6 Забезпечити систематичний контроль за вiдвiдуванiстю аудиторних та он-лайн 

занять здобувачами вищоi" освiти унiверситету. 
Термiн: щоденно протягом 2 семестру 2020-2021 н.р. 
Вiдповiдальнi: декани факультетiв, завiдувачi випускових кафедр, куратори 

академiчних груп, начальник НВ Б€ЛЯК П.О. 
7 Провести семiнари пiдвищення педагогiчноi" майстерностi iз застосування 

цифрових техноhогiй при викладаннi дисциплiн. 
Термiн: протягом 2 семестру 2020-2021 н.р. 
Вiдповiдальнi: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., завiдувач вiддiлу МЯОД СКЛЯР 

Р.В. 
8 Продовжити оновлення матерiально-технiчноi· бази унiверситету та застосування 

сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних i iнновацiйних освiтнiх технологiй з метою 
пiдвищення якостi вищоi" освiти в унiверситетi. 

Термiн: постiйно 
Вiдповiдальнi: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., головний бухгалтер 

KPYTIKOBA Т.О., завiдувачi кафедр. 
9 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПР 

ЛОМЕЙКА О.П. 

Голова вченоi" ради, д.т.н., професор 

Секретар вченоi" ради, к.е.н., доцент 

Володимир КЮРЧЕВ 

Свiтлана РОЗУМЕНКО 



До протоколу №4 
засiдання вчено"i ради унiверситету 

вiд 23.12.2020 р. 

Заслухавши та обговоривши iнформацiю проректора з науково"i роботи 
НАДИКТИ В.Т. «Про стан виконання програми «Наука в ТДАТУ» на 2016-2020 рр. i 
затвердження Концепцi"i програми «Наука в ТДА ТУ» на 2021-2025 рр.», вчена рада 
унiверситету 
ПОСТАНОВИЛА: 

lнформацiю проректора з науково"i роботи НАДИfSТИ В.Т. взяти до вiдома. 
Стан виконання програми «Наука в ТДА ТУ» за 2016-2020 рр. вважати 
задовiльним/незадовiльним. 

2 Концепцiю програми «Наука в ТДА ТУ» на 2021-2025 рр. затвердити. 
3 Для збiльшення рiвня фiнансування науково"i дiяльностi унiверситету 

реалiзувати наступне: 
лабораторiям НДI сформувати прiоритетну тематику дослiджень на 

2021-2025 рр. з обов'язковим урахуванням стратегiчних напрямкiв розвитку 
Запорiзького регiону i м. Мелiтополя; 

розробити Стратегiю розвитку ННЦ ТДА ТУ, основу якоУ мають 
становити заходи щодо збiльшення щорiчного наповнення фонду унiверситету за 
бюджетною програмою «Наукова i науково-технiчна дiяльнiсть закладiв вищо·i 
освiти» (КПКВК 2201040); 

з числа спiвробiтникiв вiддiлу мiжнародних зв'язкiв, lнституту 
пiдвищення квалiфiкацiУ, вiддiлу з питань iнтелектуальноi· власностi НДЧ i Ради 
молодих учених створити спецiалiзовану групу для здiйснення пошуку пропозицiй з 
надання наукових дослiдницьких грантiв та шляхiв комерцiалiзацi"i завершених 
наукових розробок НДI унiверситету. 

Термiн: сiчень 2021 р. 
Вiдповiдальний: проректор з НР. 
4 Для пiдвищення ефективностi використання наукового потенцiалу 

спiвробiтникiв унiверситету у НД\ механiзацiУ землеробства пiвдня Укра"iни на 
основi iнновацiйного кластеру «Сiльськогосподарське машинобудування» створити 
дослiдницьку лабораторiю, рiчне наукове навантаження членiв яко"i становитиме не 
менше 1000 годин. 

Термiн: сiчень 2021 р. 
Вiдповiдальнi: проректор з НР, директор НДI МЗПУ НАДИКТО В.Т. 
5 У напрямку удосконалення маркетингу наукових розробок унiверситету, 

пiдвищення рiвня спiвпрацi з вiтчизняними i мiжнародними науковими установами i 
ЗВО здiйснити наступне: 

пiдвищити рiвень фахових видань ТДА ТУ з метою ·1х включения до 
мiжнародних наукометричних баз, публiкацi"i у яких прирiвнюються до «публiкацiй 
у наукових перiодичних виданнях iнших держав» 

Термiн: 2021-2022 рр. 
Вiдповiдальний: проректор з НР 

систематично надсилати до наукових бiблiотек вiтчизняних ЗВО i 
наукових установ НААН Укра"iни проспекти завершених наукових розробок 
ТДА ТУ. Англомовний варiант таких проспектiв надсилати закордонним закладам 
вищо"i освiти i iншим потенцiйно зацiкавленим об'сктом наукового спрямування. 

, 

Термiн: постiйно. 
Вiдповiдальнi: проректор з НР, помiчник ректора з мiжнародних зв'язкiв 

ТIТОВА О.А. 
6 Розробити систему фiнансового заохочення студентсько"i молодi 

унiверситету до участi у науково-дослiдницькiй дiяльностi лабораторiй НД1. 
Термiн: до I березня 2021 р. 
Вiдповiдальнi: проректор з НР, голова Ради молодих учених i студентiв 

ТДАТУ ПОПРЯДУХ/Н В.С., головний бухгалтер КРУТIКОВА Т.О. 
7 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з науково·i 

роботи 

Голова вчено"i ради, д.т.н., професор Володимир КЮРЧЕВ 

Секретар вчено"i ради, к.е.н., доцент Свiтлана РОЗУМЕНКО 
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