
До протоколу №6 
. .. . засщання вчено1 ради уншерситету 

від 2�.12.2021 року 

. Заслухавши та обговоривши інформацію д.т.н., професора, члена
кореспондента НААН України КЮРЧЕВА В.М. - голови спецради Д 18.819.01 із 
захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.05.11 -
Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ( технічні нау
ки), 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи (технічні науки), та д.е.н., 
професора КАЛЬЧЕНКА С.В. - голови спецради К 18.819.03 із захисту кандидат
ських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємс
твами (за видами економічної діяльності), вчена рада 

ПОСТАНОВИЛА: 
1 Інформацію голови спецради Д 18.819.01, д.т.н., професора члена

кореспондента НААН України КЮРЧЕВА В.М. та голови спецради К 18.819.03, 
д.е.н., професора КАЛЬЧЕНКО С.В. взяти до відома. 

2 Вжити організаційних заходів щодо утворення спеціалізованої вченої ради 
із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 133 Галузеве машинобуду
вання згідно нового Положення. 

Відповідальний: проректор з наукової роботи ЄРЕМЕНКО О.А. 
3 З метою підвищення рівня, наукової і практичної цінності дисертаційних 

робіт та входу до Європейського інформаційного простору через наукометричні 
бази збільшити кількість публікацій у виданнях, які входят� до Scopus та Web of 
Science. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи ЄРЕМЕНКО О.А., наукові кон
сультанти і керівники дисертаційних досліджень. 

4 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з наукової ро
боти ЄРЕМЕНКО О.А. 

Заступник голови вченої ради, к.т.н., доцент � _:::::..;;;=-еrлександр ЛОМЕЙКО 

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



До протоколу №6 
засідання вченої ради університету

від 28.12.2021 р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Центру незалежного
оцінювання Тетяну ШАРОВУ «Про стан запровадження незалежного оцінювання
здобувачів вищої освіти за результатами ПМК 1 та ПМК 2», вчена рада університету

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Інформацію начальника Центру незалежного оцінювання ШАРОВОЇ Т.М.

взяти до відома. 

2. Оприлюднити результати незалежного оцінювання на сайті університету.
Термін: до 31.12.2021 р. 
Відповідальний: начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

З. Обговорити результати незалежного оцінювання знань здобувачів вищої
освіти на методичних комісіях і вчених радах факультетів (ННІЗУП).

Термін: до 28.01.2022р. 
Відповідальні: декани факультетів, керівник ННІЗУП. 

4 Надати до ЦНО рішення кафедр (факультету) щодо заходів з підвищення
якості освіти з дисциплін, де відзначено низький рівень знань здобувачів вищої
освіти. 

Термін: до 28.01.2022р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

5. Провести зрізи залишкових знань з навчальних дисциплін, з яких були
виявлені найнижчі або найвищі показники успішності та якості знань.

Термін: до 01.03.2022 р. 
Відповідальний: начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

6. Уточнити списки здобувачів вищої освіти, які навчаються за дуальною
формою та індивідуальним графіком, вказавши освітній компонент, з яких вони
проходитимуть незалежне оцінювання знань (тестування) у П семестрі 2021-2022
н.р. 

Термі 11: до 11.02.2022 р. 
Відповідаль11і: дска11и факультетів. 

7. а с111с•1ити 11срс1·J1Я/\ і 011 влс1111я (за потреби) тестових завдань до ПМК І та
ПМК 2 11ау1со110-11 ·щн· 1·і•111имн r1р,щів11нками, враховуючи методичні рекомендації
та ауоа)1 <;111111 11і1111011і11шш111х ІJЇІ\ І (І І .

Термін: ;ю 11.02. 022 р. 
Ві;11ю11і1ц1J11,11і: 'І!ІІІЇІ\УІІІІ'Іі І 11ф 'ІЦ) у11івuрс11·1· vry. 

Х. '!11іІІ ·11111 11 щ•1н·11Ір1\у 1\111( 1111О·11і1 111,1\му 11орта.ні ТДА ТУ з дисциплін другого
· ·м 'С"ІРУ 'О І О>> ,1 р. 1110)10 11і111ю11І;1110 ті ·1· · тів І ІМК І та ПМК 2 вимогам до

'І'• ·1·01111:-< 'ІІІІІ)\11111, ІІІ 111р11м1·1рі11 Іі"і І ІІІІІІІІ)І, 'Щ'І'І1Срджених «Положенням про
щ• 111ж•111щ• 1щі11н111,111І1)1 11111111, що(1у1н�•1і11 111н11ої о ·11іт�1 у ТДА ТУ». 

'f'1•рмі11: )Щ 11 () І () І р, 
ІІі;,110111;1 І)ІІ,ІІі: ІІІІ'ІІІJІІ,11111< 1 lfvll ( 1,()JІ І'}ІІ І('І,І(Л І І.І ..

9. Продовжити у 2 семестрі 2021-2022 навчального року експеримент 
незалежного оцінювання знань для здобувачів вищої освіти першог,
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які переведені н
дуальну та індивідуальну форму навчання. 

Термін: до 11.02.2022 р. 
Відповідальний: начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

10. Внести пропозиції щодо оновлення Положення про незалежне оцінюванн 
знань здобувачів вищої освіти у ТДА ТУ з урахуванням недоліків та пропозиці1
у 1 семестрі 2021-2022 навчальному році.

Термін: до 31.01.2022 р. 
Відповідальний: начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

11. Розробити графік проведення ПМК І та ПМК 2 за спеціальностями згідно
графіком навчального процесу на 2 семестр 2021-2022 навчального року. 

Термін: до 14.02.2022 р. 
Відповідальний: начальник ЦНО ШАРОВА Т.М. 

12. Надати інформацію до Центру незалежного оцінювання щодо зайнятое1
комп'ютерних класів університету у 2 семестрі 2021-2022 навчального року. 

Термін: до 28.01.2022р. 
Відповідальний: начальник навчального відділу БЄЛЯК П.О. 

13. Забезпечити під час проведення незалежного оцінювання у 2 семесч
2021-2022 навчального року доступ до персональних комп'ютерів Наукове
бібліотеки та залучити співробітників наукової бібліотеки університету дл
контролю об'єктивності процесу оцінювання знань здобувачів освіти. 

Термін: відповідно до графіку незалежного оцінювання знань здобувачів вище
освіти. 

Відповідальні: директор наукової бібліотеки БІЛОЦЬКА О.М. 

14 Провести перевірку технічного стану комп'ютерних класів, що задіяні
незалежному оцінюванні знань здобувачів вищої освіти. 

Термін: до 11.02.2022 р. 
Відповідальний: керівник ЦІТІС МАНІТ А І.Ю.

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

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 
!І 

Світлана РОЗУМЕНКО



До протоколу №6 
засідання вченої ради університету

від 28.12.2021 року 
Заслухавши та обговоривши інформацію директорів відокремлених

структурних підрозділів університету «Про підготовку здобувачів освіти у фахових
коледжах університету до здачі державної підсумкової атестації у формі ЗНО»,
вчена рада університету 

ПОСТ АНОВJ1ЛА:

1. Інформацію директорів коледжів університету взяти до відома.

2. Організувати системну та ефективну підготовку здобувачів освіти до здачі
ДПА у формі ЗНО, включаючи підготовку випускників з предметів за переліком
сертифікатів для вступу до університету на обрані спеціальності. 

Термін: з 01.02.22 по 01.05.22 
Відповідальні: директори коледжів. 

З. Організувати реєстрацію всіх здобувачів освіти 2-х курсів для здачі ДПА у
формі ЗНО та 3-х; 4-х курсів з предметів, орієнтованих на перелік сертифікатів
необхідних для вступу до університету за обраними спеціальностями. 

Термін: з 01.02.22 по 05.03.22 
Відповідальні: заступники директорів коледжів з навчальної роботи.

4. З метою виявлення рівня знань здобувачів освіти коледжів, періодично
проводити пробне тестування по завданнях ЗНО 2021 року на платформі osvita.ua. 

Термін: лютий-квітень 2022р. 
Відповідальні: заступники директорів коледжів з навчальної роботи.

5. Забезпечити систематичний моніторинг якості проведення консультацій з
підготовки здобувачів коледжів до здачі ЗНО. 

Термін: постійно. 
Відповідальні: директори коледжів, заступники директорів коледжів з

навчальної роботи, завідувачі відділень. 

6. Провести ефективну роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти коледжів
та їх батьками щодо відповідальної підготовки до здачі ЗНО та продовження
навчання у ТДА ТУ. 

Відповідальні: директори коледжів, декани факультетів.
Термін: постійно. 

7. Встановити зв'язок з ви11усю1иками коледжів минулих років та провести
роз'яснювальну роботу що;�о м жлиоості отримання в університеті повної вищої
освіти. 

Термін: до О І .02.2022р. 
Відповідаль11і: 11ирскт ри к ж:джіо, · аоідувач1 в1дділень. 
8. Організуоати 11c11·1·ptu1i·1 13ш111tі су11ровід здобувачів освіти коледжів до

пу11ктів проходжс111111 'JI І . 

Термін: згідно з графіком проведення ЗНО у 2022р.
Відповідальні: директори коледжів. 

9. Координацію роботи, систематичний контроль за ходом виконання пункті�
2-8 цієї постанови покласти на першого проректора. 

Термін: по мірі здачі ЗНО та станом 01.07.2022р. 
Відповідальні: перший проректор, директори коледжів.

10. Розробити та ввести в дію систему ключових показників ефективності 1
контрактах директорів коледжів, зокрема щодо забезпечення виконання умо1
ступеневої підготовки фахівців за спорідненими спеціальностями у ТДА ТУ (н1
менше 75% від випускників Коледжу, які успішно склали ЗНО). 

Відповідальний: перший проректор. 
Термін: до О І .03 .2022р. 

11. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою.

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

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 
fr 

Світлана РОЗУМЕНКО



До протоколу №6 
засідання вченої ради університету 

від 28.12.2021 р. 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу 

КОВАЛЬЧУКА Б.В. «Про стан навчально-методичної роботи та фінансової діяльності у ВСП 
«Василіський фаховий коледж Т ДА ТУ», вчена рада 
ПОСТ АН О ВИЛА : 

І. Інформацію директора коледжу КОВАЛЬЧУКА Е.В. взяти до відома. 
2. Розробити та затвердити Стратегічний план розвитку коледжу строком на 2022-2026

роки. 
Термін: до ОІ.02.2022р. 
Відповідальні: директор коледжу, застушшки директора, завідувачі відділень, голови 

циклових коміс'ій 
3. Провести модернізацію у відповідності до затверджених стандартів фахової передвищої

освіти освітньо-професійні програми та навчальні плани «Зберігання, консервування та переробка 
м'яса» зі спеціальності 181 «Харчові технології» і «Ветеринарна медицина» зі спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина». 

Термін: до ОІ.05.2022р. 
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, гаранти освітніх програм, голови 

ЦИКЛОВИХ комісій. 
4. Провести корегування діючих освітніх програм, навчальних планів зі спеціальностей та

робочих програм навчальних дисциплін із урахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів. 
Термін: щорічно до 1 вересня 
Відповідальні: гаранти освітніх програм, заступник директора з навчальної роботи, 

завідувачі відділень. 
5. Оновити навчально-інформаційний портал коледжу електронними навчальними курсами

з дисциплін 2 семестру 2021-2022 навчального року. 
Термін: до 14.01.2022 р. 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій. 
6. Забезпечити систематичний контроль із залученням органів студентського

самоврядування за відвідуванням студентами коледжу аудиторних занять та занять в режимі 
онлайн (за умови змішаного або дистанційного навчання в періоди дії карантинних обмежень). 

Термін: постійно 
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, голови 

циклових комісій, куратори академічних груп, заступник директора з виховної роботи, голова 
студентської ради коледжу. 

7. Забезпечити виконання вимог щодо компетентності педагогічних працівників і їх
професійного розвитку шляхом стажування викладачів спеціальних дисциплін на профільних 
підприємствах та проходження курсів підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності. 

Термін: постійно 
Відповідальні: заступник директора з нав<1альної роботи, методист, голови циклових 

комісій. 
8. Забезпечити розробку проект,ю-кошторисної документації на встановлення

автоматизованої адресної системи протиnожсж,юго захисту та оповіщення про пожежу в 
навчальному корпусі . 

Термін: до О І .06.2022р. 
Відповідальний: і11жс11ср ·3 xop<J11" 11рrщі JІ ЗА С.М. 
9. Забезr1е•1итн (за 11(н11нюсті 11іюювію1оrо фішшсувашІЯ) встановлення автоматизованої

адресної системи 11роти11ожсж1101·0 ·3ох11с-1у та 01юuіщс1111я про пожежу в гуртожитку. 
Термін: 11ротягом 2022 року 
Від110ві;щ11ьт1І-і: і1111 с11ср ·1 охщ101111 11р11ці JI Л .М. 
І О. Зробити (за 11ю11111ос1 і фі11111н;у11t11111н) 1юто•11111f1 ремонт спортивної та актової зали. 
Тсрмі11: 11ротя1·ом 2022 ро1(у 
Оід1ю11і;щ,111,1111ІІ: ·щс-1 1111111 ;111р •1 1ор11 ·1 ЛІ'Р, 1<сріо11fІк фізичного виховання. 
11. IЗ11ptJ11[\J\11111 <';11111 •,11 '1(1ро1111у 111формtщіІ111у систему внуrрішнього електронного

)t() М 'ІІ І()()(\і1 'І[І 'ІІІі І 11()'1 )t )� Щ'ІІІ ІЩі 111 011 'Jt1І1І 

Термін: протягом 2022 року 
Відповідальні: завідувач лабораторії ТЗН, керівники структурних підрозділів 
12. Отримати ліцензію на право надашІЯ лікувально-профілактичних послуг
Термін: до 31.12. 2022р. 
Відповідальний: директор коледжу КОВАЛЬЧУК Б.В. 
13 Ліцензувати освітню діяльність у. сфері професійно-технічної освіти з робітничої 

професії 6121 «Оператор ветеринарних обробок». 
Термін: до 31.12. 2022 року 
Відповідальні: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувач з 

навчально-виробничої практики, голова циклової комісії ветеринарних дисциплін, завідувач 
ветеринарно-технологічного відділення. 

14 Створити ветеринарну клініку для лікування дрібних твари11. 
Термін: до 31.12. 2022 року 
Відповідальні: директор коледжу, завідувач лабораторії «І Іао•1а.111,1ю-1111роб1111> 1U к,11і11і1 а 

ветеринарної медицини». 
15. Запровадити розвиток та розведення поrоніо'я cni-111ci1 (11с мс11111� 50 1·0J1i11),
Термін: до 3І.12.2022р.
Відповідальні: директор коледжу, заоіду11ач ,11абораторії <(І Іа�р1ат,110-вироб1111ча клі11іка

ветеринарної медицини». 
16. Систематизувати систему мо11ітори11гу якос·1·і ос1)іти в ко11сджі.
Термін: до 31.08.2022р.
Відповідальні: заступник директора з 11аuчш1ь11Ої роботи, за1Jідуnа•1 відділу моніторингу

якості освітньої діяльності 
17. Збільшити кількість навчаль1-1их аудиторій, які с11ащс11і мут,тимедійним обладнанням

або інтерактивними дошками. 
Термін: щорічно 
Відповідальні: директор коледжу, заоідувач лабораторії ТЗН 
18. Укомплектувати нав•1альні аудиторії та кімнати у гуртожитку коледжу новими меблями
Термін: щорічно
Відповідальні: директор коледжу, заступник з АГР, завідувач гуртожитку
19. Запровадити у коледжі програми академічної мобільності здобувачів освіти.
Термін: щорічно
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, керівники

освітніх програм 
20. Проводити виховну роботу серед студентів коледжу з метою недопущення

правопорушень та булінгу. 
Термін: щорічно 
Відповідальні: заступник директора з виховної роботи, психолог, завідувачі відділень, 

гуртожитку, куратори груп. 
21. Продовжити поповнення бібліотеки коледжу навчальними посібниками п

електронними підручниками. 
Термін: постійно 
Відповідальний: завідувачка бібліотекою. 
2. Проводити систематичну роботу щодо недопущення заборгованості по оплаті за надання

освітніх послуг та проживання у гуртожитку коледжу. 
Термін: постійно 
Відповідальні: завідувачі відділень, куратори груп 
23. Контроль за виконанням постанови покласти на директора 

ВСП «Василівський фаховий коледж ТДА ТУ» КОВАЛЬЧУКА Б.В. 

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

Секретар в•1еної ради, к.с.н., доцент 
fr 

Світлана РОЗУМЕНКО 


