
До протоколу №4 
. .. . засщання вчено1 ради уюверситету 

від 26.10.2021 року 

Заслухавши та обговоривши доповідь помічника ректора з міжнародних 
питань ТІТОВОЇ О.А. «План реалізації Стратегії інтернаціоналізації діяльності 
ТДАТУ науково-педагогічними працшниками на 2021-2022 н.р.», вчена рада 
уншерситету 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Інформацію помічника ректора з міжнародних питань ТІТОВОЇ О.А. взяти
до вщома. 

2. Завершити підготовку бази наукових профілів НПП за напрямами наукової
діяльності та здійснити її переклад англійською мовою. 

Термін: до 28.01.2022р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, начальник відділу міжнародних зв'язків 

ШЕВЧЕНКО С.П., завідувач кафедри іноземних мов СИМОНЕНКО, С.В. 
З. Гарантам освітніх програм розробити профіль майбутнього фахівця з 

. . .. . . вщповщно1 спещальносп. 
Термін: до 28.01.2022р. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм. 
4. Розробити план співпраці кафедр з потенційними закордонними

університетами-партнерами у 2021-2022 навчальному році. 
Термін: до 24.12.2021р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, начальник відділу м1жнародних зв'язків 

ШЕВЧЕНКО С.П. 
5. Помі�-шику ректора з міжнародних питань провести моніторинг кафедр

щодо рівня володіння НПП англійською мовою та стану виконання ними 
. . шдповщного пункту у контрактах. 

Термін: до 12.11.2021р. 
Відповідальний: помічник ректора з міжнародних питань ТІТОВА О.А. 
б. Сформувати перелік занять з дисциплін, які викладатимуться англійською 

мовою протягом 2021-2022 навчального року. 
Термін: до 19.11.2021р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, помічник ректора з м1жнародних питань 

ТІТОВА О.А. 
7. Надати помічнику ректора з міжнародних питань пропозиції кафедр щодо

потенційних освітніх проектів та підготувати їх концепції за встановленою формою. 
Термін: до 14.12.2021р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, проректор з науково-педагогічної роботи 

ЛОМЕЙКО О.П., помічник ректора з міжнародних питань ТІТОВА О.А. 
8. Контроль за виконанням постанови покласти на пом1чника ректора з

міжнародних питань ТІТОВУ О.А. 

Заступник голови вченої ради, к.т.н., доцент ��сандр ЛОМЕЙКО 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент Світлана РОЗУМЕНКО 



' 

До протоколу №4 
. .. . засщання вчено1 ради уюверситету 

від 26.11.2021 р. 
Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів «Про організацію 

дуальної форми навчання студентів університету у 2021-2022 навчальному році», 
вчена рада уюверситету 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома.
2. Деканам факультетів та кураторам дуального навчання забезпечити дієвий

контроль за виконанням навчального плану здобувачами вищої освіти, які 
переведені на дуальну форму навчання, та їх систематичною роботою на Освітньому 
портал�. 

Термін: постійно 
Відповідальні: декани факультетів, куратори дуального навчання. 

З. Забезпечити проходження у ЦНО здобувачами вищої освіти з дуальної форми 
навчання процедури незалежного оцінювання рівня знань з ПМК 1 та ПМК2. 

Термін: згідно графіку незалежного оцінювання 
Відповідальні: декани факультетів, начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

4. Провести за участю наставників від підприємств підсумкову атестац�ю
здобувачів вищої освіти, які проходили дуальне навчання у 1 семестрі 2021-2022 
навчального року. 

Термін: до 10.12.2021р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, завщувач 
виробничою практикою ЯКУНІЧЕВ Ю.О. 

5. Завершити звіти за результатами дуального навчання здобувачів вищої освіти
ун.іверситету на підприємствах-партнерах, які увійшли до пілотного проекту МОН 
України. 

Термін: до 29.10.2021р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр 

б. Провести корегування освітніх програм і навчальних планів (за необхідності) 
зі спеціальності та робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням зауважень 
і пропозицій стейкхолдерів. 

Термін: постійно 
Відповідальні: декани факультетів, гаранти освпюх програм, завідувачі 
випускових кафедр 

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

Заступник голови вченої ради, к.т.н., доцент �ндрЛОМЕЙКО 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент Світлана РОЗУМЕНКО 



До протоколу № 4 
засідання вченої ради університету 

від 26.10.2021 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію виконуючого обов' язки проректора з АГР 
РИЖКОВА О.М. «Про стан охорони праці та пожежної безпеки в університеті та заходи щодо їх 
покращення», вчена рада університету 
ПОСТАНОВИЛА: 

1 Інформацію виконуючого обов'язки проректора з АГР РИЖКОВА О.М. взяти до відома. 
2 Керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр, де були виявлені недоліки з 

охорони праці, надати до відділу охорони праці інформацію щодо усунення приписів і зауважень з 
охорони пращ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники підрозділів 
Термін: до 15 грудня 2021 р. 
З Електорслужбі АГВ щорічно виконувати роботи по заміру контурів заземлення та 

проводити постійну перевірку стану освітлення згідно санітарних норм, при необхідності 
забезпечити заміну освітлювальних приборів на робочих місцях, у навчальних аудиторіях та 
лабораторіях. 

Відповідальні: головний інженер ІВАНОВ О.С., інженер-енергетик ТІМОФЄЄВ С.О. 
Термін: постійно. 
4 Забезпечити засвоєння у повному обсязі коштів, виділених МОН України з державного 

бюджету на створення в університеті системи протипожежного захисту. 
Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ О.М., головний бухгалтер КРУТІКОВА Т.О. 
Термін: до 31.12.2021р. 
5 АГВ забезпечити розробку проектно-кошторисної документації на встановлення 

автоматизованої адресної системи протипожежного захисту та оповіщення про пожежу в 
гуртожитку №1 та №4. Виконати роботи по встановленню автоматизованої адресної системи 
протипожежного захисту та оповіщення про пожежу в учбових корпусах №3 та №8. 

Відповідальні: головний інженер ІВАНОВ О.С., провідний інженер ОВЧИННІКОВ В.Б. 
Термін: до 25 грудня 2021 р. 
6 Відповідальним особам на кафедрах, структурних підрозділах університету з метою 

забезпечення протипожежного режиму на рідше одного разу на півроку проводити для студентів, 
викладачів та співробітників практичні тренування на випадок виникнення пожежі. 

Відповідальні: головний інженер ІВАНОВ О.С., завідувачі кафедр, керівники структурних 
підрозділів. 

Термін: щомісячно. 
7 Адміністративно-господарському відділу проводити роботу щодо усунення зауважень 

державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про хід виконання перюдично 
інформувати Мелітопольське МРУ ГУ ДНС України у Запорізький області. 

Відповідальні: головний інженер ІВАНОВ О.С. 
Термін: по виконанню заходів. 
8 Контроль за виконання постанови покласти на проректора з АГР РИЖКОВА О.М. 

Заступник голови вченої ради, к.т.н., доцент � Олександр ЛОМЕЙКО 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент /І 
Світлана РОЗУМЕНКО 


