
До протоколу №5 
засідання вченої ради університету 

від 30.11.2021 р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника Навчально-наукового 
інституту загальноуніверситетської підготовки (ННІ ЗУП) ГАЛЬКА С.В. «Про 
організацію освітнього процесу на заочній формі навчання та перспективи розвитку 
дистанційної форми здобуття освіти)), вчена рада університ� 

ПОСТАНОВИЛА: 
І Інформацію керівника ННІ ЗУП ГАЛЬКА С.В. взяти до відома. 
Термін: постійно. 
Відповідальні: завідувачі кафедр університету. 
2 Посилити роботу з впровадження дистанційних технолоrtй навчання та 

забезпечити постійний доступ здобувачів вищої освіти заочної форми навчання до 
електронних навчальних курсів на Освітньому порталі університету. 

Термін: постійно 
Відповідальні: керівник та методисти ННІ ЗУП, начальник НМЦ 

БОЛТЯНСЬКА Н.І. 
З Продовжити запровадження в освітній процес навчальних практик на 

заочній формі навчання з метою підвищення рівня практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти. 

Термін:до І вересня 2022 року. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП, завідувачі випускових кафедр університету, 

гаранти освітніх програм. 
4 Вжити заходи та постійно вести контроль за об'єктивністю оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 
Термін: постійно. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП ГАЛЬКО С.В., завідувачі кафедр 

університету. 
5 Вдосконалити систему профорієнтаційної роботи та затвердити календарний 

план роботи щодо залучення працюючої молоді для вступу, до університету. 
Термін: до І березня 2022 р. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП Г АЛЬКО С.В. 
6 Активізувати проведення профорієнтаційних заходів на підприємствах та в 

закладах фахової передвищої освіти, які не входять до структури університету, 
зокрема в районах Донецької, Дніпропетровської та інших областей. 

Термін: постійно. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП Г АЛЬКО С.В., декани факультетів, 

завідувачі кафедр університету. 
7 Кафедрі іноземних мов вдосконалити систему підготовки здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови для вступу до магістратури, зокрема з використанням сучасних засобів та 
методик навчання. 

Термін: постійно. 
Відповідальна: завідувач кафедри іноземних мов Симоненко С.В. 

,, 

8 Продовжити впровадження в освітній процес інноваційних технологій 
навчання із застосуванням елементів наукових досліджень, комп'ютерної та 
мультимедійної техніки. 

Термін: постійно. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП Г АЛЬКО С.В., завідувачі кафедр 

університету. 
9 У зв'язку із запровадженням атестації здобувачів вищої освіти у формі 

публічного захисту кваліфікаційних робіт (проектів), продовжити практику їх 
наскрізного виконання на практичних заняттях та в курсових проєктах (роботах) за 
усіма освітніми програмами. 

Термін: постійно. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП Г АЛЬКО С.В., завідувачі кафедр 

університету, гаранти освітніх програм. 
10 Забезпечити організацію та підготовку здобувачів вищої освіти до 

складання апробаційного випробування з проведення ЄДКІ за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування». 

Термін: постійно. 
Відповідальні: керівник ННІ ЗУП Г АЛЬКО С.В., декан факультету ЕтаБ 

ОРТІНА Г.В., завідувач кафедри ПУАП ОЛЕКСЕНКО Р.І. 
І І Контроль за виконанням постанови залишаю за собою. 

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

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



До протоколу №5 
засідання вченої ради університету 

від 30.1 І .2021р. 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу ГЕРЧЕНОВА 

О.В. «Про стан навчально-методичної роботи та фінансової діяльності у ВСП 
«Ногайський фаховий коледж ТДА ТУ», вчена рада 
ПОСТАНОВИЛА: 

І Інформацію директора коледжу ГЕРЧЕНОВА О.В. взяти до відома. 
2 Прийняти адміністративні рішення щодо розробки,електронних навчальних 

курсів з усіх навчальних дисциплін для навчально-методичного забезпечення 
дистанційного навчання здобувачів перед вищої фахової освіти коледжу. 

Термін дії: до 20.12.2021 р. 
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій 
З Забезпечити систематичний контроль за відвідуваністю аудиторних занять 

студентами коледжу. Впроваджувати нові форми мотивації студентів до навчання із 
залученням органів студентського самоврядування коледжу. 

Термін дії: протягом 2021-2022 навчального року 
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, 

голови циклових комісій, класні керівники академічних груп, заступник директора з 
виховної роботи. 

4 Запровадити незалежне оцінювання знань здобувачів освіти коледжу та 
провести зрізи залишкових знань з дисциплін зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Термін дії: січень - лютий 2022 р. 
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, 

начальник відділу якісної освіти ГЄНЧЄВА Е.Д. 
5 Забезпечити стажування викладачів спеціальних дисциплін на профільних 

підприємствах. 
Термін дії: протягом 2021-2022 навчального року 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, голови циклових 
комісій. 

б Провести корегування освітніх програм та навчальних планів 
(за необхідністю) зі спеціальностей та робочих програм навчальних дисциплін із 
урахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів. 

Термін дії: щорічно до І вересня 

Відповідальні: гаранти освітніх програм, заступник директора з навчальної 
роботи, завідувачі відділень. 

7 Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації на встановлення 
автоматизованої адресної системи протипожежного захисту та оповіщення про 
пожежу в гуртожитку, майстерні і навчальному корпусі (за наявності відповідного 
фінансування). 

Термін дії: протягом 2022 року 
Відповідальний: заступник директора з АГР СКІБАЛ С.А. 
8 Завершити поточний ремонт спортивної та актової зали, а також покрівлі 

навчально-виробничої майстерні. 
Термін дії: на протязі 2022 року 
Відповідальний: заступник директора з АГР СКІБАЛ С.А., завідувач 

навчально-виробничої майстерні, керівник фізичного виховання. 

,, 

9 Провести тренування студентів, викладачів та співробітників коледжу на 
випадок виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій. 

Термін дії: не рідше одного разу за півріччя 
Відповідальний: заступник директора з АГР СКІБАЛ С.А. 
І О Заступнику директора з АГР провести роботу щодо усунення зауважень 

державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про хід виконання 
періодично інформувати відділ МРУ ГУ ДНС України в Запорізькій області. 

Термін дії: постійно 
Відповідальний: заступник директора з АГР СКІБАЛ С.А. 

11 Зробити поточний ремонт системи опалювання, водопостачання, 
каналізації, системи електропостачання. 

Термін дії: протягом 2022 року 
Відповідальний: заступник директора з АГР СКІБАЛ С.А. 
12 Провести виховну роботу з метою недопущення правопорушень, булінгу, 

вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління на території коледжу. 
Термін дії: протягом 2021-2022 нав,1ального року 
Відповідальний: заступник директора з виховної роботи МАКУШЕНКО С.С., 

завідувачі відділень, класні керівники, завідувачка гуртожитку. 
13 Поповнити бібліотечний фонд коледжу підручниками, посібниками та 

періодичними виданнями. 
Термін дії: постійно 
Відповідальний: завідувачка бібліотекою. 
14 Проводити систематичну роботу щодо недопущення заборгованості з 

оплати за надання освітніх послуг та проживання у гуртожитку коледжу. 
Термін дії: постійно 
Відповідальний: завідувачі відділень, гуртожитку, класні керівники. 
15 Завершити створення колекційно-дослідного поля коледжу, 

метеорологічного майданчику та зеленого класу. За наявності коштів оновити 
машинно-тракторний парк та обладнання навчально-виробничої майстерні, оновити 
оснащення комп'ютерного класу та лабораторій. 

Термін дії: протягом року. 
Відповідальні: директор коледжу, завідувач з навчально-виробничої практики, 

завідувач навчально-виробничої майстерні, провідний інженер комп'ютерних 
систем. 

16 Контроль за виконанням постанови покласти на директора 
ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДА ТУ» ГЕРЧЕНОВА О.В. 

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

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 

}/ 
Світлана РОЗУМЕНКО 


