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ВСТУП
Початок сучасному Таврійському державному агротехнологічному
університету дало Мелітопольське реальне училище, яке було засновано за
ініціативою колишнього земства в серпні 1874 року. Після низки реорганізацій
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 311-р
вищий навчальний заклад отримав статус агротехнологічного університету.
Із початку ХХ століття навчальний заклад робить важливий внесок у
розвиток аграрної освіти і науки на Півдні України, відіграє провідну роль
щодо технічного оснащення аграрного сектору країни, був і залишається
піонером у становленні багатьох пріоритетних напрямках сучасної науки і
освіти.
Протягом звітного періоду діяльність ректора визначалася Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами
Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом
університету.
Основні напрями діяльності ректора, керівництва університету та його
підрозділів визначалися Концепцією інноваційного розвитку Таврійського
державного агротехнологічного університету. Робота колективу була
спрямована на забезпечення стандартів якості освітнього процесу та розвиток
наукових досліджень.
Постійна увага надавалася демократизації та оптимізації управління
університетом в цілому та його підрозділами, використанню та розвитку
можливостей університетської автономії та студентського самоврядування,
залученню максимально широкого кола членів колективу до обговорення,
прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням.
Активну роль в управлінні університетом відіграє Вчена рада, в полі
уваги якої постійно перебували питання вдосконалення організації освітнього
процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, кадрові питання тощо.
Поточні питання діяльності університету розглядалися в робочих
органах: ректораті, науково-технічних радах, приймальній комісії.
Організаційна структура університету
На сьогодні Таврійський державний агротехнологічний університету –
багатогалузевий вищий навчальний заклад, основними завданнями якого є
освітня, науково-дослідна та інноваційна діяльність.
У 2018 році в університеті освітній процес і науково-дослідницьку
діяльність забезпечують структурні підрозділи, серед яких:
5 факультетів: механіко-технологічний, енергетичний, інженерії та
комп’ютерних технологій, агротехнологій та екології, економіки та бізнесу;
навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки;
інститут післядипломної освіти та дорадництва;
4 науково-дослідних інститути: механізації землеробства Півдня України,
агротехнологій та екології, зрощувального садівництва, стратегії соціальноекономічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України;
3

6
коледжів:
ВСП
«Бердянський
коледж
ТДАТУ»,
ВСП «Василівський коледж ТДАТУ», ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»,
ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ», ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»,
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»;
Освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові та наукові програми
підготовки факультетів та інститутів університету спрямовано на:
1. Здобуття особами, що навчаються, ступеня вищої освіти на 6-9 рівнях
Національної рамки кваліфікацій:
бакалавр – за 21 спеціальностями 11 галузями знань;
магістр – за 13 спеціальностями 9 галузями знань;
доктор філософії – за 9 спеціальностями 7 галузями знань.
2. Підвищення слухачами кваліфікації (освітньої та/або професійної) у
межах того самого рівня Національної рамки кваліфікацій.
Освітньо-професійні програми коледжів університету спрямовані на
здобуття особами, що навчаються, кваліфікації молодшого спеціаліста (за 18
спеціальностями), а освітні програми підготовчих відділень – на підготовку
слухачів (громадян України та громадян інших держав) до навчання за
відповідним рівнем вищої освіти.
Загалом (за всіма рівнями) в університеті ліцензовано 61 спеціальність.
Це
найкраще
підтвердження
того,
що
Таврійський
державний
агротехнологічний університет надає широкі можливості здобуття вищої освіти
і має змогу проводити наукові дослідження з різних напрямів.
Перелік галузей знань, за спеціальностями яких в університеті
здійснюється підготовка фахівців:
01 Освіта
05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
08 Право
10 Природничі науки
12 Інформаційні технології
13 Механічна інженерія
14 Електрична інженерія
15 Автоматизація та приладобудування
18 Виробництво та технології
19 Архітектура та будівництво
20 Аграрні науки та продовольство
21 Ветеринарна медицина
24 Сфера обслуговування
26 Цивільна безпека
Ліцензування та акредитація освітньої діяльності
Сьогодні відповідно до переоформленої ліцензії на здійснення освітньої
діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України №108 – Л від 22.05.2017
р. «Про переоформлення ліцензії» Таврійський державний агротехнологічний
університет проводить набір студентів за 18-тьма спеціальностями освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 20 спеціальностями першого
освітнього рівня «бакалавр» 13 спеціальностями другого освітнього рівня
«магістр» та 8 спеціальностями третього освітньо-наукового рівня.
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Відповідно до Наказу МОН України №1565 «Про узагальнення переліків
спеціальностей ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»
проведено переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей
Таврійського державного агротехнологічного університету відповідно до
отриманих ліцензій та витягів щодо права здійснення освітньої діяльності
закладів освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти у зв’язку із
впровадженням переліку галузей знань і спеціальностей, за якими відбувається
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України №266 від 29 квітня 2015 р. Відповідно до актів узгодження
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу,
внесених до Єдиної дежавної електронної бази з питань освіти, до 31 серпня
2016 р. За освітнім рівнем «молодший спеціаліст» переоформлено сертифікатів
про акредитацію за 34 спеціальностями, за освітнім рівнем «бакалавр»
переоформлено сертифікатів про акредитацію за 9 спеціальностями за освітнім
рівнем «магістр» -переоформлено сертифікатів про акредитацію за 2
спеціальностями.
У 2018р. випуск студентів відбувся на підставі переоформлених чинних
сертифікатів за новим переліком спеціальностей.
У 2018 р. з урахуванням першого випуску студентів освітнього рівня
«магістр» (лютий 2018 р.) за освітньо-професійними програмами згідно з
вимогами чинного законодавства було проведено первинну акредитацію
освітніх програм за спеціальностями:
Номер
позиції
1

Шифр
спеціальностей
133

Назва
освітньої
програми
Галузеве
Галузеве
машинобудування
машинобудування
2
181
Харчові технології
Харчові технології
3
263
Цивільна безпека
Цивільна безпека
Враховуючи перший випуск студентів за освітньо-професійними
програмами, скорочений термін навчання (червень 2018 р.).
Університет провів акредитацію
освітніх програм
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями:
Номер Шифр
Назва
освітньої
Назва спеціальності
позиції спеціальностей
програми
1
208
Агроінженерія
Агроінженерія
2
141
Електроенергетика,
Електроенергетика,
електротехніка
та електротехніка
та
елетромеханіка
елетромеханіка
3
133
Галузеве
Галузеве
машинобудування
машинобудування
4
122
Комп’ютерні науки, та Комп’ютерні науки,
інформаційні
та
інформаційні
технології
технології
Назва спеціальності

5

Агрономія
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
7
071
Облік
і
оподаткування
8
072
Фінанси, банківська Фінанси, банківська
справа та страхування справа та страхування
9
075
Маркетинг
Маркетинг
10
181
Харчові технології
Харчові технології
У 2019 році (лютий) буде проведено випуск студентів які навчалися за
магістерськими програмами, тому до моменту випуску було акредитовано
освітньо-професійні програми за спеціальностями:
5
6

Агрономія
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Облік і оподаткування

201
076

Номер Шифр
позиції спеціальностей
1
072

Назва
освітньої
програми
Фінанси,
банківська Фінанси,
банківська
справа та страхування
справа та страхування
2
075
Маркетинг
Маркетинг
3
076
Підприємництво,
Підприємництво,
торгівля та біржова торгівля та біржова
діяльність
діяльність
4
122
Комп’ютерні науки, та Комп’ютерні науки, та
інформаційні
інформаційні
технології
технології
5
101
Екологія
Екологія
6
201
Агрономія
Агрономія
7
208
Агроінженерія
Агроінженерія
8
141
Електроенергетика,
Електроенергетика,
електротехніка
та електротехніка
та
елетромеханіка
елетромеханіка
У 2018 році в університеті започаткована нова освітньо-наукова програма
« Агроінженерія» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» на другому
(магістерському) рівні вищої освіти.
Університет у грудні 2018 року провів ліцензування нових
спеціальностей.
Започатковано вперше такі спеціальності:
Назва спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Номер Шифр і назва галузі Код
і
назва Ліцензований
позиції знань
спеціальності
обсяг
1

13
інженерія

Механічна 131
Прикладна
200
механіка

Підстава
Наказ МОН
№3022-Л
від
13.12.2018 р.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
6

1

18 Виробництво
технології

та 181
Харчові
20
технології

Наказ МОН
№2674-Л
від
06.12.2018 р.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Освітній процес в університеті організовано згідно з Конституцією
України, Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про
організацію освітнього процесу в ТДАТУ та іншими внутрішніми
Положеннями.
Відповідно до Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ і Плану
розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки щодо організації освітнього процесу в
Таврійському державному агротехнологічному університеті головним
завданням в освітньому процесі є забезпечення високого рівня якості знань
здобувачів вищої освіти університету.
З метою забезпечення рівня підготовки фахівців, що відповідає вимогам
стандартів вищої освіти та сучасним потребам роботодавців, ректоратом
Таврійського
державного
агротехнологічного
університету
постійно
проводиться робота з удосконалення змісту освітніх програм з усіх
спеціальностей та форм навчання.
Міжнародна та Національна системи менеджменту якості в університеті
Для забезпечення функціонування Системи менеджменту якості в
університеті та з метою її вдосконалення відповідності до ISO 9001:2015
протягом 2018 року здійснено ряд заходів:
вдосконалено номенклатуру справ у підрозділах університету;
проводились внутрішні аудити, у результаті яких виконані
коригувальні дії для усунення невідповідностей;
виконувалась координація та інформаційно-методичний супровід
управління документами СМЯ в структурних підрозділах;
здійснювався контроль управління записами у структурних підрозділах
університету;
велось систематичне ознайомлення керівників структурних підрозділів
університету з нормативними документами та датами проведення внутрішніх
аудитів;
удосконалено Документовані процедури СМЯ та Настанову з якості з
метою приведення їх у відповідність зі змінами у структурі університету;
Відповідно
до
Національного
стандарту
України
ДСТУ ISO 9001:2009 керівництво університету з метою забезпечення постійної
придатності, адекватності і результативності роботи критично аналізувало
систему управління якістю. Під час аналізу оцінювалась можливість щодо
поліпшення та визначення потреби в змінах системи управління якістю. Цілі,
визначені планом роботи та Регламентом ТДАТУ на період 2017 – 2018 роки,
виконані у повному обсязі.
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Організація освітнього процесу
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті
продовжилася робота з розробки та впровадження нових навчальних планів та
освітніх програм дисциплін.
Так, враховуючи гостру потребу інженерних кадрів на машинобудівних
підприємствах м. Мелітополя та Запорізької області, у 2018 році було
проведено круглий стіл зі спеціальності «Галузеве машинобудування». За
результатами обговорення спільними зусиллями було затверджено і введено в
дію нову освітньо-професійну програму «Конструювання та технології
машинобудування» для підготовки інженерів-технологів і інженерівконструкторів. Крім того, наразі проходить процедура ліцензування нової
спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою
«Комп’ютерне проектування і дизайн» для підготовки інженерівпроектувальників та інженерів-дизайнерів.
На механіко-технологічному факультеті також з урахуванням вимог
роботодавців, крім програми «Агроінженерія», було затверджено ще 2
освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня: «Механізація
зрошуваного землеробства» та «Технічний сервіс машин та обладнання».
На енергетичному факультеті зі спеціальності «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» було розроблено та затверджено 3 нові
освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня: «Електротехнічні
системи енергоспоживання», «Виробництво і розподілення електроенергії» та
«Технічний сервіс електрообладнання».
Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників університету
в середньому у 2018 році становило 665 годин (відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» на перехідному періоді), а у 2019 році планується
зменшення до 600 годин.
Тижневе
навантаженням
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівня складало 26-30 годин.
Освітній процес в університеті здійснювався за такими формами:
- навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні і лабораторні);
- виконання індивідуальних завдань (комплексні курсові проекти і роботи);
- самостійна робота (у тому числі дистанційна самопідготовка на
Навчально-інформаційному порталі);
- практична підготовка;
- контроль знань, умінь та навичок (ПМК, екзаменаційна сесія).
Протягом 2018 року було придбано 57 сучасних комп’ютерів та 10
мультимедійних проекторів для освітнього процесу. На сьогодні в університеті
використовується 837 комп’ютерів, функціонує 32 комп'ютерні класи і
локальна комп’ютерна мережа. На даний час розроблено понад 3 тисячі
мультимедійних презентацій, що використовуються в навчальному процесі,
понад 1,5 тис. комп’ютерних навчальних комплексів, які містять у собі
лекційний матеріал, тестові завдання, лабораторні та практичні роботи
розміщені на навчальному порталі університету. Понад 100 комп’ютерних
додатків використовуються в навчальній роботі, серед яких впроваджені
електронні посібники, контролюючі, інформаційно-довідкові, розрахункові
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програми.
Крім того, в університеті функціонує 32 лекційні аудиторії, 20 з яких
обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Крім того у
відділі технічних засобів забезпечення навчального процесу знаходяться 3
переносних комплекти мультимедійного обладнання. Науково-педагогічні
працівники продовжили активно впроваджувати інноваційні методи
викладання, поширили використання мультимедійних та інтерактивних форм
викладення навчального матеріалу, а також тестового контролю знань
студентів. При проведенні віртуальних лабораторно-практичних занять,
поточного контролю знань, підсумкового модульного контролю та атестації
здобувачів вищої освіти широко використовувалася комп’ютерна техніка.
З метою методичного забезпечення самостійної (позааудиторної)
підготовки студентів протягом 2018 року постійно проводиться робота щодо
наповнення та оновлення Навчально-інформаційного порталу університету
електронними навчальними курсами з усіх дисциплін. У звітному році на
Навчально-інформаційному порталі для студентів денної та заочної форми
навчання з усіх спеціальностей розроблено 1602 електронних навчальних
курсів, а також 7 ЕНК з дисциплін для Всеукраїнської олімпіади ТДАТУ для
вступників.
На порталі працювало 5853 користувачі, у тому числі 305 науковопедагогічних працівників та 5444 студенти, серед яких 3048 денної, 2396
заочної форм навчання та 104 користувачі інших категорій. Науковометодичним центром протягом 2018 року систематично продовжувалася робота
зі створення на Навчально-інформаційного порталі електронної бази тестових
завдань з усіх навчальних дисциплін.
Протягом 2018 року продовжувалася робота зі впровадження
автоматизованої системи керування освітнім процесом в університеті.
Першим етапом автоматизації в освітньому процесі університету було
впровадження електронних журналів. Завдяки реалізації цієї програми за
минулий 2017-2018 навчальний рік навчальному відділу разом з науковометодичним центром вдалося автоматизувати завдання «Графік навчального
процесу денної форми навчання». Крім того, автоматизовано контроль за
пропусками занять студентами.
Другим етапом автоматизації було впровадження розробки в
автоматизованій системі «Освіта» робочих навчальних планів. Завдяки
реалізації цього завдання у минулому навчальному році також вдалося
автоматизувати «Розрахунок навчального навантаження кафедри».
Протягом 2018 року було продовжено роботу з удосконалення організації
та методичного забезпечення освітнього процесу. Основні питання щодо
методичного забезпечення навчального процесу традиційно розглядалися на
засіданнях Науково-методичної ради. Були розроблені ряд нових та
вдосконалені діючі Положення:
Положення про відділ моніторингу якості освітньої діяльності в ТДАТУ;
Про організацію курсового проектування в Таврійському державному
агротехнологічному університеті;
Положення про організацію та проведення практики студентів ТДАТУ за
кордоном;
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Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних
працівників Таврійського державного агротехнологічного університету;
Методика рейтингової оцінки кафедр університету;
Критерії рейтингової оцінки кафедр університету;
Положення про сайт навчального відділу Таврійського державного
агротехнологічного університету;
Положення
про
сайт
факультету
Таврійського
державного
агротехнологічного університету.
Положення
про
сайт
кафедри
Таврійського
державного
агротехнологічного університету;
Положення про сайт науково-методичного центру Таврійського
державного агротехнологічного університету.
Якість знань студентів
Проведена у 2018 році організаційна робота сприяла підвищенню
показників якості знань здобувачів вищої освіти.
Так абсолютна успішність здобувачів вищої освіти в середньому по
університету склала 98,5%, що відповідає ліцензійним умовам.
У той же час основним показником, який характеризує рівень засвоєння
вивченого матеріалу, є якість знань студентів з навчальних дисциплін. Аналіз
результатів семестрового контролю студентів показує, що середня якість знань
по університету склала 51%, що також відповідає ліцензійним вимогам.
У розрізі спеціальностей якість знань студентів за 2017-2018 навчальний
рік представлені на рис. 2.1-2.2.
100

80
65

65
59

60
51
43

40
40

35

61

58

52

51

49

46
39

38

37

25
20

0

М
П

І
/А
О

Б
Е
Т
К
Т
О
ГМ /КІ
/Е
/Ц
ЕЕ
ГР
І/Х
В
П
Б/
К
А
Т
П
П
О
М
Х
П
С
/ІТ
А
С
С
Н
Н
Т
К
ЕО
ЕЕ

ГЗ

В
С

ЕК

А
О

/О

О
Ф

Б
/Ф
К

М

Н

М

К

/
ТБ
П

/
ЕП

У
П

А

Рис 2.1 – Показники якості знань ЗВО першого (бакалаврського)
рівня у 2017-2018 навчальному році
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Рис 2.2 – Показники якості знань ЗВО другого (магістерського) рівня
у 2017-2018 навчальному році
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в ТДАТУ протягом
2018 року функціонувала система внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти. Реалізацію завдань даної системи в університеті забезпечує відділ
моніторингу якості освітньої діяльності Науково-методичного центру, який
протягом 2018 року виконував такі функції:
моніторинг якості організації навчальних занять;
моніторинг якості навчально-методичних матеріалів з навчальних
дисциплін;
моніторинг навчально-методичного забезпечення для дистанційної
самопідготовки здобувачів вищої освіти на Навчально-інформаційному
порталі;
моніторинг якості виконання наскрізних і комплексних курсових
проектів (робіт);
незалежний замір знань студентів з навчальних дисциплін у період
екзаменаційних сесій;
ректорська перевірка залишкових знань з навчальних дисциплін;
моніторинг системи менеджменту якості освіти в університеті;
організація
семінарів
підвищення
педагогічної майстерності
викладачів;
соціологічні опитування здобувачів вищої освіти з питань організації
освітньої діяльності в університеті;
рейтингування
науково-педагогічних
працівників
та
кафедр
університету.
11

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах
У 2017-2018 навчальному році на кафедрах ТДАТУ було проведено 171
олімпіаду І туру з навчальних дисциплін і спеціальностей.
Студенти університету взяли участь у 36 фінальних етапах
Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей та з навчальних
дисциплін. Усього в 2018 році у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад
взяло участь 109 студентів, у тому числі 86 – в інших ВНЗ.
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад Таврійський
державний агротехнологічний університет має 18 переможців, у тому числі
диплом І ступеня – 3; ІІ ступеня – 4; ІІІ ступеня – 11.
У 2018 році згідно з наказом МОН України на базі ТДАТУ на високому
рівні було проведено ІІ етапи Всеукраїнських студентських олімпіад з
навчальних дисциплін «Експлуатація машин та обладнання» і «Аграрний
маркетинг», а також зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових
виробництв».
Крім того, за підсумками участі у ІІ етапі олімпіад студенти університету
отримали дипломи та грамоти за окремими номінаціями та видами завдань.
Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад зі
спеціальностей:
№
Спеціальність
пп

Місце проведення

Переможці

Диплом
І ступеня
Таврійський державний
і
Шац В.
агротехнологічний
Диплом
університет
ІІІ ступеня
Лебідь М.

1.

Обладнання
переробних
харчових
виробництв

2.

Процеси, машини
Центральноукраїнський
та
Диплом
національний
обладнання
ІІ ступеня
технічний університет
агропромислового
Данюк К.О.
(м. Кропивницький)
комплексу
Миколаївський
Диплом
національний аграрний ІІІ ступеня
університет
Бутенко О.

3.

Агрономія

4.

Електротехнічні
Запорізькій
Диплом
системи
національний
ІІІ ступеня
електроспоживанн
технічний університет Мамонтов Р.
я

Кафедра

ОПХВ

СГМ

РС

ЕА
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5.

6.

Енергетика
та Львівський
електротехнічні
національний
системи в АПК
аграрний університет

7.

Обладнання
лісового
комплексу

с.г.

Львівський
національний
аграрний університет

Енергетика
виробництва

Диплом
ІІ ступеня
Дудіна М.

ЕТіТП

Диплом
ІІІ ступеня
Федькін В.

ЕЕ

Харківський
національний
Диплом
технічний університет
ІІІ ступеня
сільського
Тиховод М.
господарства ім. Петра
Василенка

СГМ

Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з
навчальних дисциплін:
№ Навчальна
пп дисципліна

1.

Експлуатація
машин
обладнання

2.

ВСТВ

3.

Ремонт машин

4.

Біологія

Місце проведення

Переможці

Диплом
Таврійський
І ступеня
державний
Федоренко С.
та
агротехнологічний Диплом
університет
ІІІ ступеня
Омельяненко А.
Миколаївський
Диплом
національний
ІІ ступеня
аграрний
Федоренко С.
університет
Харківський
Диплом
національний
ІІІ ступеня
технічний
Ляшенко О.
університет
сільського
господарства
ім.
Петра Василенка
Миколаївський
Диплом
національний
ІІІ ступеня
аграрний
Слободнюк І.
університет

Кафедра

МВЗ

ТСАПК

ТСАПК

ЕОНС

13

5.

6.

7.

8.

Львівський
Диплом
Безпека
державний
ІІ ступеня
життєдіяльності університет безпеки
Бурич К.
життєдіяльності
Луцький
Диплом
Основи
охорони національний
ІІІ ступеня
праці
технічний
Халіман Л.
університет
Диплом
Таврійський
І ступеня
Аграрний
державний
Бріцин А.
маркетинг
агротехнологічний Диплом
університет
ІІІ ступеня
Лебідь А.
Харківський
національний
Диплом
Державні фінанси економічний
ІІІ ступеня
університет
Бражко О.
імені С. Кузнеця

ОПБЖ

ОПБЖ

МК

ФБСС

Рейтингування кафедр і викладачів університету
В університеті у 2018 році було традиційно проведено роботу з
рейтингування викладачів та кафедр ТДАТУ. Метою такого оцінювання
діяльності кафедр є моніторинг якості управління та кількісна оцінка
навчальної, наукової, профорієнтаційної, виховної, організаційної роботи і
міжнародної діяльності.
За рішенням вченої ради за результатами рейтингування діяльності
кафедр у 2017-2018 навчальному році кращими за напрямами визнані кафедри:
- з навчальної роботи визнано кафедру обладнання переробних і
харчових виробництв;
- з наукової роботи визнано кафедру машиновикористання в
землеробстві;
- з міжнародної діяльності визнано кафедру маркетингу;
- з підвищення кваліфікації та дорадництва визнано кафедру
сільськогосподарських машин;
- з
профорієнтаційної
роботи
визнано
кафедру
технології
конструкційних матеріалів;
- з виховної роботи визнано кафедру суспільно-гуманітарних наук;
- з організаційної роботи визнано кафедру іноземних мов.
Крім того, за підсумками рейтингування діяльності професорськовикладацького складу університету були визначені 20 кращих викладачів.
Кращі кафедри та викладачі були заохочені преміями та занесенням на
дошку Пошани університету.
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Результати атестації здобувачів вищої освіти в університеті
Відповідно до рішення вченої ради університету протягом 2018 р.
атестація здобувачів вищої освіти здійснювалася за такими формами:
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми
навчання
з
усіх
спеціальностей,
крім
«Агроінженерія»
і
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», атестація
проводилась у формі комплексного державного кваліфікаційного
екзамену;
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми
навчання зі спеціальностей «Агроінженерія» і «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» атестація проводилась у формі
захисту дипломного проекту;
для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти денної форми
навчання з усіх спеціальностей атестація проводилась у формі
комплексного державного кваліфікаційного екзамену або при середньому
балі вище 4,5 бали (за вибором студента) у формі захисту дипломного
проекту (роботи);
для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського)
рівня освіти заочної форми навчання з усіх спеціальностей атестація
проводилась у формі комплексного державного кваліфікаційного
екзамену.
Підсумки вказаних форм державної атестації для осіб, які навчалися на
денній формі навчання наведено на рис. 2.3-2.5.
Середній бал здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
освіти з усіх спеціальностей по університету при складанні комплексного
державного
кваліфікаційного
екзамену
у
2018
році
склав
3,8 бала. (рис.2.3).
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Рис. 2.3 – Середній бал атестації ЗВО денної форми навчання
першого (бакалаврського) рівня освіти у 2018 році
Атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти є
завершальним етапом, що визначає здатність випускника вирішувати складні
виробничі завдання і науково-практичні проблеми. Підсумки комплексного
державного кваліфікаційного екзамену та захисту дипломних проектів (робіт)
магістрів наведено на рис. 2.4.

Рис. 2.4 – Середній бал атестації ЗВО денної форми навчання другого
(магістерського) рівня освіти у 2018 році
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Таким чином, середній бал захисту дипломних робіт у ЗВО денної форми
навчання другого (магістерського) рівня освіти у 2018 році склав «4,9», а при
складанні комплексного державного кваліфікаційного екзамену - «4,0» бала, що
підтверджує високий рівень підготовки фахівців.
Середній бал по університету здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання у 2018 році при складанні комплексного державного кваліфікаційного
екзамену за першим (бакалаврським) рівнем освіти - «3,81», а за другим
(магістерським) рівнем - «4,22».
Результати практичної підготовки студентів
Організація планування та проведення практичної підготовки студентів
університету здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про вищу
освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України», «Положення про проведення практики студентів
Таврійського державного агротехнологічного університету»; «Положення про
організацію та проведення закордонної практики студентів Таврійського
державного агротехнологічного університету», наказів ректора та рішень
ректорату і вченої ради університету.
Стан практичної підготовки студентів навчального закладу та заходи
щодо формування нових підходів в її організації розглядалися на
Міжрегіональній науково-практичній конференції, науково-практичних
конференціях з кожної спеціальності, засіданнях вченої ради і ректорату,
деканатів, кафедр.
Професорсько-викладацьким складом навчального закладу протягом
звітного року здійснювалася робота з підвищення рівня організації,
методичного забезпечення практичної підготовки студентів університету.
Для формування у студентів достатніх професійних навичок для
прийняття самостійних рішень в умовах конкретного виробництва, оволодіння
сучасними методами та формами організації праці, знаряддями праці в обсязі їх
майбутньої спеціальності, бажання систематично оновлювати свої знання та
творчо їх застосовувати в практичній діяльності задіяні були 22 провідних
кафедри університету, 125 викладачів-керівників практик, з яких 12 професорів,
78 доцентів, що складає 72% від загальної кількості керівників практик.
У 2017-2018 навчальному році для студентів усіх рівнів кваліфікації було
заплановано та проведено 104 навчальних і виробничих практики (66
навчальних, 38 виробничих). З 66 навчальних практик 39 є складовою частиною
дисциплін.
Усі практики студентів за спеціальностями в повному обсязі забезпечені
навчально-методичною документацією: наскрізними робочими програмами,
типовими програмами, методичними посібниками, інструкціями.
У 2017-2018 навчальному році студенти всіх рівнів кваліфікації
проходили практику на 542 базах практик 8 областей країни, які забезпечували
повне та ефективне виконання програм. У звітному році 420 баз практик,
майже 78% від їх загальної кількості, є базами практики м. Мелітополя, м.
Запоріжжя та 19 районів Запорізької області. При чому 54 бази практик є
базовими сільськогосподарськими підприємствами регіону, з керівниками яких
17

були укладені довгострокові договори про співпрацю та проведення практичної
підготовки студентів університету.
26 студентів механіко-технологічного факультету, енергетичного
факультету, факультету інженерії та комп’ютерних технологій у 2017-2018
навчальному році, мали можливість проходити виробничу практику на
сучасних підприємствах агропромислового комплексу країни світового рівня,
таких як ПрАТ «Чумак», ПАТ «Ельворті», ЛГЗ «Хортиця» та ПАТ «ДТЕК».
Крім того, для покращення практичної підготовки студентів енергетичного
факультету наразі готується до відкриття спеціалізована навчальна лабораторія
«ДТЕК».
У Навчально-науковому виробничому центрі університету в 2017-2018
н.р. на навчально-дослідних ділянках пройшли навчальні і виробничі практики
178 студентів механіко-технологічного факультету, енергетичного факультету
та факультету агротехнологій та екології.
Дуальна освіта
Головним завдання в університеті є високоякісна підготовка фахівців, а
особливо їх практична підготовка відповідно до вимог ринку праці. Одним з
напрямків покращення практичних навиків студентів є впровадження
дуального навчання. Студенти, отримавши певні знання з професійних
дисциплін, відразу направляються у найкращі підприємства та установи
відповідного профілю, де закріплюють отримані знання на практиці. В умовах
сучасного виробництва студенти мають можливість вивчати безпосередньо на
робочому місці сучасну техніку і технології. Саме такий підхід дозволяє
майбутнім випускникам стати висококваліфікованими фахівцями і головне
відповідати сучасним вимогам ринку праці.
У минулому 2017-2018 навчальному році в університеті було проведено
експеримент зі впровадження дуальної освіти. Більше 200 студентів працювали
на робочих місцях відповідно до профілю спеціальністю на сучасних
підприємствах і в організаціях. Експеримент виявився вдалим, і в цьому 20182019 навчальному році вже 430 студентів отримали можливість підвищити
рівень практичної підготовки завдяки дуальній формі навчання (рис. 2.5). Для
цього було підписано більше 200 угод з провідними підприємствами не тільки
м. Мелітополя і Запорізької області, а й інших регіонів України.
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Рис. 2.5 – Кількість студентів ТДАТУ зі спеціальностей, які
проходили навчання за дуальною формою у 2018 році.
Особливо слід відзначити тісну співпрацю із машинобудівними
підприємствами м. Мелітополя «Гідросила МЗТГ» та «Гідросила ТЕТІС». На
цих підприємствах вже пройшли виробниче навчання більше 50 студентів зі
спеціальностей «Агроінженерія» та «Галузеве машинобудування». При чому
студенти працювали не тільки в цеху на верстатах з програмним керуванням, а
й у конструкторських бюро.
Продовжується також тісна співпраця з машинобудівним заводом ПАТ
«Ельворті» (м. Кропивницький), де студенти ТДАТУ також працюють, як на
зборці сільськогосподарських машин, так і у конструкторському бюро. До речі
для можливості теоретичного вивчення виготовленої на заводі техніки, в
університеті було обладнано спеціалізовану лабораторію «Ельворті».
З цього року дуальне навчання було впроваджено і на підприємстві з
виробництва запчастин «Руслан-комплект», де студенти спочатку протягом
тижня отримують теоретичні базові знання у спеціально обладнаному класі
заводу, а після атестації роботодавцями направляються на місячне стажування
на робочі місця залежно від рівня підготовки.
Серед інших підприємств з підготовки інженерних кадрів слід також
відзначити організацію дуального навчання студентів механіко-технологічного
факультету на філіях всесвітньовідомих компаній JOHN DEERE, CLAAS, а
також тісна співпраця енергетичного факультету з компанією ДТЕК.
Особливою потребою на сільськогосподарських підприємствах наразі
користуються агрономи. Тому на різні посади за профілем спеціальності у
цьому навальному році було направлено біля 100 студентів з даної
спеціальності.
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Не менш ефективно працює дуальна система навчання для студентів зі
спеціальності «Харчові технології», з якої вже біля 50 студентів наразі
проходять виробниче навчання на переробних і харчових підприємствах.
Методична робота
У звітному році відбулася щорічна науково-методична конференція
викладачів на тему: «Дуальне навчання: проблеми та перспективи» на якій
учасники обговорили сучасний стан з даного питання та подальші перспективи
впровадження дуального освіти здобувачів вищої освіти.
За матеріалами конференції вийшов 21 випуск збірника науковометодичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітнього процесу у вищому
навчальному закладі».
Протягом 2018 року НПП університету підготували 35 підручників та
навчальних посібників, які отримали гриф вченої ради ТДАТУ та рекомендацію
до друку:
1.
Болтянський Б.В., Дереза С.В. у складі колективу авторів. Від ідеї до
власної справи: Навчальний посібник. – Мелітополь.: Видавничо-поліграфічний
центр «Люкс», 2018. – 278с. – 16,16 д.а.
2.
Тебенко В.М. Економіка та організація інноваційної діяльності: електр.
навч. посіб. – 2018.
3.
Квітка С.О. Електроніка та мікропроцесорна техніка: посібник для
виконання лабораторних робіт /С.О.Квітка, С.Ф. Курашкін, О.В.Соломаха. –
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 177 с. – 11,06
у.д.а.
4.
Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами
метрології: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт
/Д.М.Нестерчук, С.О.Квітка, С.В.Галько. – Мелітополь: Видавничополіграфічний центр «Люкс», 2018. – 172 с. – 11,00 у.д.а.
5.
Кравець В.І. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне
числення:
[навч.посіб.]
/В.І.Кравець,
О.В.Кравець,
Н.Л. Сосницька. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2018. – 108 с. –
6,28 д.а
6.
Сосницька Н.Л. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій /
Н.Л. Сосницька, Н.А.Дьоміна, Н.В.Морозов, Г.О. Онищенко. – Мелітополь:
ТДАТУ, 2018. – 130 с. – 7,56 д.а.
7.
Єременко Л.В. Конфліктологія: навчальний посібник для здобувачів
ступеня вищої освіти «Магістр» /Л.В.Єременко. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. –
300 с. – 11 д.а.
8.
Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: Навчальний
посібник / Ялпачик В.Ф. та інші. – Мелітополь: Видавничий будинок
Мелітопольської міської друкарні, 2018.– 293 с. – 17,03
9.
Мельник О.О., Лобода О.І. Історія науки і техніки: навчальний посібник
для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» вищих навчальних закладів
/О.О.Мельник, О.І.Лобода [Текст з іл. ] – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 260 с. – 9
д.а.
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10. Радченко Н.Г. Механізм кредитування суб’єктів господарювання
аграрного сектору в Україні: Монографія – Мелітополь: Видавничий будинок
Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 250 с. – 21,8 д.а.
11. Яцух О.О. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств :
Монографія/ О.О. Яцух; ТДАТУ – Мелітополь: Видавничий будинок ММД,
2018. – 250 с. – 21,8 д.а.
12. Чкан І.О. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник –
Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 169 с. – 10,56 д.а.
13. Аблязова Е.З. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, як фіскальний інструмент економічного розвитку регіону в умовах
децентралізації: Монографія /Е.З. Аблязова, О.О. Яцух; ТДАТУ – Мелітополь:
Видавничий будинок ММД, 2018. – 203 с. – 10,6 д.а.
14. Податкова
система: Навчальний
посібник
Косторной С.В., Яцух О.О., Цап В.Д. та ін.]; за ред. С.В. Косторного. –
Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– 196 с. – 10,56 д.а.
15. Фінанси підприємств: навчальний посібник / за ред. О.О. Яцух та інші
ТДАТУ – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 291 с. – 14,8 д.а.
16. Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Кюрчев С.В., Буденко та ін. Оптимізація
технології заморожування плодоовочевої продукції.
17. Завадських Г.М. Регіональна економіка: електр. навч. посіб. – 2018.
18. Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси харчових
виробництв: Підручник / Бойко В.С. та інші. – Мелітополь: Видавничий
будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 280 с. – 16,28 д.а.
19. Курс лекцій з дисципліни «Транспортні технології та засоби в АПК» для
здобувачів СВО «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (розробники
Панченко А.І., Волошина А.А.,Болтянський О.В.)
20. Волошина А.А., Панченко А.І. Сучасні трактори сільськогосподарської
техніки» / Навчальний посібник – Мелітополь, 2018
21. Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак О.І. Економіка підприємства:
електр. навч. посіб. – 2018. – 244 с. (5,1/15,3 ум. д.а.)
22. Синяєва Л.В., Нестеренко С.А., Бочарова, Плотніченко С.В., Нестеренко
О.М. Економіка сучасних соціально-трудових відносин.
23. Синяєва Л.В., Верховод І.С., Ярчук А.В. Навчальний посібник «Сучасні
освітні технології у вищій школі» для підготовки здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». –
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2018. – 268 с.
24. Навчальний посібник «Нарисна геометрія та інженерна графіка», авт. доц.
Мацулевич О.Є., доц. Щербина В.М., доц. Пихтєєва І.В., доц. Гавриленко Є.А.
25. Навчальний посібник «Лабораторний практикум «Проектування
керуючих програм для верстатів з ЧПУ токарної групи з пристроєм числового
програмного керування моделі 2Р22» з дисципліни «Інформаційні технології в
виробництві» для студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій
спеціальності 122 «комп’ютерні науки» за ОР «Бакалавр», авт. ст. викл.
Дмітрієв Ю.О., доц. Мацулевич О.Є., доц. Щербина В.М., ст. викл. Холодняк
Ю.В.
26. Симоненко С.В. Методичні рекомендації з розвитку професійного
англомовного спілкування фахівців з програмної інженерії.
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27. Симоненко С.В. Навчально-методичний посібник з розвитку навичок
аудіювання та говоріння майбутніх фахівців з програмної інженерії.
28. Попова І.О. ТОЕ, ч.3. Метод. вказівки для виконання лабораторних робіт.
29. Попова І.О. Теоретичні основи електротехніки, ч.3. Методичні вказівки
для виконання самостійних робіт.
30. Попова І.О. Теоретичні основи електротехніки, ч.3. Конспект лекцій
31. Нестерчук Д.М., Вовк О.Ю. ЕЕМПТ. Метод. вказівки для лабораторних
робіт.
32. Попова І.О., Курашкін С.Ф., Вовк О.Ю., Попрядухін В.С. ТОЕ, ч.3.
Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт.
33. Трусова Н.В, Терновський В.О., Терещенко М.А. Фінансова санація та
банкротство підприємств: Навчальний посібник / Н.В. Трусова, В.О.
Терновський, М.А. Терещенко. – За заг. ред. Трусової Н.В. – Мелітополь:
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 482 с. – 30,13
д.а.
34. Основи проектування тваринницьких підприємств /О.Г. Скляр, Н.І.
Болтянська: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої
освіти – Мелітополь – Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Колор Принт»,
2018. – 380 с.
35. Цап В.Д. Витрати і собівартість продукції в с.г. підприємствах.
Науково-педагогічними працівниками університету в поточному році
розроблено 1049 методичних розробок, загальним обсягом 2380,64 д.а.
Організація роботи наукової бібліотеки
Наукова бібліотека ТДАТУ є науковим, навчальним, інформаційним та
культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Її
пріоритетними напрямами діяльності у 2018 році було:
формування, оновлення, актуалізація книжкового фонду та його
ефективного використання;
створення електронних ресурсів та сервісів власної генерації;
покращення
бібліотечно-інформаційного
обслуговування
користувачів;
супроводження
навчального,
просвітницько-виховного,
педагогічного та наукового процесів.
Бібліотека університету у звітному році працювала над формуванням
сучасного
інформаційного
середовища
через
створення
власних
бібліографічних і повнотекстових електронних ресурсів, багатоаспектне
використання інформаційних ресурсів мережі Internet.
За підсумками роботи у 2018 році маємо наступні статистичні показники
наукової бібліотеки:
- загальний фонд наукової бібліотеки поповнено до обсягу 415 тис.
друкованих та електронних документів;
- за єдиним обліком зареєстровано біля 4 тис. фізичних
користувачів. Вперше кількість віртуальних користувачів втричі
перевищило фізичних і склало 17200 користувачів;
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- усіма структурними підрозділами обслуговано –21 тис.
користувачів;
- користувачам
було видано понад 500 тис. документів.
Користувачам упродовж року видано понад 150 тис. електронних
документів;
- проведено близько 200 інформаційних та просвітницьких заходів;
- збільшено локальну мережу бібліотеки, яка об'єднує 21 ПК, 2
сервери, 2 ноутбуки.
o Для користувачів бібліотеки у 2018 році послуги надавали:
- 2 абонементи;
- 2 читальні зали на 185 місць;
- зал електронних ресурсів;
- бібліотека у гуртожитку;
- 16 кафедральних пунктів видачі навчальної літератури.
Протягом 2018 року було продовжено роботу зі створення єдиного
інформаційного простору та інтеграції у світовий інформаційний простір. На
сьогодні в науковій бібліотеці університету розроблені електронні ресурси
власної генерації:
- електронний каталог - 125 тис. записів;
- електронна бібліотека –понад 26 тис. е-документів;
- репозитарій – електронний архів ТДАТУ – 5 тис. е-документів;
- база даних «Книгозабезпеченність» – 500 дисциплін, понад 15
тис. записів;
- база даних «Періодика» (архів і поточні видання) – 1050 езаписів;
- бази даних: ліцензійні надані безкоштовно - Web of Science WOS
та тестові – БД «Global Patents Reference Center» (EBSCOhost );
SpringerOpen; RePEc.
Продовжується розвиток репозитарію elarTSATU - Електронного
наукового архіву ТДАТУ, обсяг якого збільшився за рік на 3 тис. докум.
Протягом звітного року наукова бібліотека забезпечувала роботу
on-line сервісів:
- електронна доставка документів (ЕДД);
- віртуальна довідка;
- розсилка інформації кафедрам та викладачам е-поштою;
- інформаційний портал наукової бібліотеки - Web-сайт НБ
www.tsatu.edu.ua/biblioteka;
- новини, прес-релізи заходів;
- е-бібліографічні посібники;
- сервіси в соціальній мережі: Блог (http://libtsaa.blogspot.com);
facebook НБ ТДАТУ https://www.facebook.com/libtsatu.
З метою здійснення бібліометричного моніторингу публікаційної
активності викладачів та інформаційного супроводження наукових досліджень,
у 2018 році була створена група для надання таких послуг:
- створення профілю вченого в Google Scholar, ORCID;
- консультативна допомога з питань наукометрії, бібліометрії;
- бібліометричний моніторинг;
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- редагування оформлення статей у наукових фахових виданнях ТДАТУ
відповідно до вимог ДСТУ;
- редагування списків літератури до дисертацій, статей у різні видання
за різними стилями;
- реєстрація
викладачів
у
наукометричних
платформах
Web of Science і Scopus;
- проведення семінарів, індивідуальних тренінгів з питань наукометрії.
У 2018 році було створено реєстр профілів усіх викладачів ТДАТУ.
Крім того, у звітному році було проведено інформаційно-ділові заходи:
- дні кафедри;
- тиждень науки;
- тижні фахової періодики;
- інформаційне супроводжування за темами НДР;
- семінари для викладачів університету.
Продовжено діяльність бібліотеки з підвищення інформаційної культури
для студентів були проведені лекції-практикуми і тренінги, які відвідали понад
940 осіб, а також профільні практикуми для магістрів.
Важливим напрямом діяльності було проведення просвітницьких заходів.
Упродовж 2018 року працювала літературно-музична вітальня «Джерело». У
2018 році в НБ було проведено близько 200 соціокультурних заходів, з них:
- стендові виставки-інсталяції;
- фестиваль «Діалоги культур»;
- тематичні медіа-бесіди в групах;
- тематичні заходи пам’яті, посвяти;
- стендові акції, проекти;
- книжкові виставки та перегляди.
Просвітницько-виховні заходи, що проводила наукова бібліотека у
звітному році сприяли національно-патріотичному, трудовому і фізичному
вихованню, а також вихованню духовності, моралі і культури, допомагали у
формуванні дозвільної культури у студентському середовищі, прагнення до
самоствердження та самореалізації як особистості.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА
Виховання нової генерації громадян, наділених почуттями патріотизму і
обв’язку перед суспільством, з високою громадянською зрілістю та
професійною компетентністю – одне із провідних завдань науковопедагогічних працівників (НПП) ТДАТУ.
Зміст організаційно-виховної роботи в університеті базується на основних
положеннях: Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; відповідає завданням
Концепції національно-патріотичного виховання ... молоді на 2015 – 2019 роки,
Стратегії національно-патріотичного виховання ... молоді на 2016 – 2020 роки,
іншим державним нормативно-правовим документам.
Система ОВР ТДАТУ
Організаційно-виховна робота (ОВР) в університеті здійснюється
відповідно до
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Положення про Систему ОВР ТДАТУ; згідно з річним Комплексним планом
ОВР роботи ТДАТУ на навчальний рік.
Напрямки дій Комплексного плану ОВР ТДАТУ наступні: організаційна
робота; тематика проведення щотижневих кураторських годин в академічних
групах; національно-патріотичне виховання; морально-правове виховання;
професійне, трудове виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне
виховання; екологічне виховання; сімейно-родинне виховання; виявлення і
підтримка обдарованої студентської молоді; робота структурних підрозділів
Системи ОВР; підведення підсумків та заохочення за результатами
різноманітних оглядів-конкурсів на рівні університету спільно з профспілковим
комітетом.
Структура Системи ОВР ТДАТУ
Складовими Системи ОВР ТДАТУ щодо реалізації виховних завдань,
заходів Комплексного плану ОВР ТДАТУ є: ректорат; деканати факультетів;
кафедри факультетів; тематичні комісії (підрозділи) Системи ОВР; Наукова
бібліотека університету (НБУ); Центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету;
Спортивний клуб університету «Таврія-Університет»; відділ Технічних засобів
навчання і інформації університету (ТЗНІ); музей університету; органи
студентського самоврядування (ОССВ) університету.
Результативність організаційно-виховного процесу в університеті
визначається за такими орієнтованими критеріями:
покращення успішності, якості знань, відвідування навчальних
занять;
збільшення кількості студентів переможців: всеукраїнських
предметних та фахових олімпіад; 2-го туру Всеукраїнського конкурсу на
кращу наукову роботу серед студентів; всеукраїнських творчих конкурсів
за різними напрямами та тематиками;
збільшення кількості студентів, які беруть участь у колективах
художньої самодіяльності, спортивних секціях та збільшення творчих,
спортивних та інших досягнень студентів;
збільшення кількості студентів, що беруть участь у благодійних
акціях;
зменшення кількості студентів, які порушують Правила
внутрішнього розпорядку університету та гуртожитків в тій чи іншій
формі;
покращення екологічного (санітарного) стану аудиторного фонду,
громадських місць університету, інше.
Ректорат, деканати в Системі ОВР
Основні заходи ректорату з точки зору організації виховного процесу в
університету – наступні:
- вироблення університетської стратегії ОВР;
- забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної
роботи, формування Комплексного плану ОВР ТДАТУ;
- забезпечення управління та гуманітаризації навчально-виховного
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процесу;
- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів;
- зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю
університету провідних фахівців-виробничників;
- координація взаємодії підрозділів Системи ОВР, координація
діяльності заступників деканів з ОВР;
- організація допомоги викладачам-кураторам у проведенні поза
навчальної виховної роботи зі студентами, формування збірки
«Організаційних матеріалів куратора групи», координація діяльності Ради
кураторів університету;
- організація функціонування ОССВ, забезпечення взаємодії
адміністрації та студентських лідерів, проведення для студентського
активу занять «Школи лідерства»;
- проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних
конференцій, семінарів виховного характеру, підведення підсумків
різноманітних студентських творчих конкурсів за низкою номінацій;
- узагальнення позитивного досвіту виховної роботи, організація
наукових досліджень з проблем виховання у вищій школі, видання
тематичного університетського збірника науково-методичних праць.
Заходи виховного характеру деканатів факультетів наступні. Заступники
деканів, що очолюють ОВР на факультетах та в гуртожитках факультетів:
- проводять посеместрове планування виховної роботи;
- надають організаційну та методичну допомогу кураторам
академічних груп факультету, контролюють проведення кураторських
виховних годин, проводять семінари кураторів груп;
- складають і контролюють графіки відвідувань та чергування
викладачів у студентських гуртожитках, беруть безпосередню участь у
поселенні студентів у гуртожиток;
- координують роботу студентських рад на факультеті та в
гуртожитку.
Як приклад, ректоратом, деканатами щорічно, на початку навчального
року, проводяться за графіком зведені кураторські години у всіх студентських
групах 1-го курсу університету за участі Всеукраїнської благодійної організації
«АСЕТ», Обласного благодійного фонду «Молодь за здоровий спосіб життя» на
тему: «Тобі варто про це знати» та «Про діяльність органів студентського
самоврядування ТДАТУ».
Кафедри, куратор груп в Системі ОВР
Місце кафедр факультетів у виховному процесі університету –
формування виховного впливу викладачів на студентство під час проведення
занять, забезпечення роботи в кожній академічній групі кураторів груп,
організація роботи на кафедрах різноманітних гуртків та клубів за інтересами,
проведення різнопланової суспільно-корисної роботи разом зі студентами.
НПП кафедр університету реалізують заходи щодо:
- розвитку у студентства поваги до прав і свобод громадянина України,
конституції України, державної символіки України, виховання у молоді віри у
верховенство Закону;
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- виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного
минулого Українського народу;
- виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального
закладу, впевненості у своєму майбутньому;
- опанування культурним надбанням українського народу;
- формування здорового способу життя;
- розвитку та ствердження студентського самоврядування.
Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є
система кураторів університету, яка має таку структуру: куратори академічних
груп; відповідальні за виховну роботу (старші куратори) кафедр; Рада кураторів
університету. Куратори університету зустрічаються з академічними групами
щотижнево, в середу, на першій парі.
Викладачі – куратори академічних груп організовують свою роботу на
основі Положення про інститут кураторства в університеті. Протягом
навчального року постійно здійснюється контроль форм і змісту проведення
виховної роботи на кафедрах університету. На початку навчального року і в
кінці кожного семестру проводяться семінари кураторів груп на рівні
університету і факультетів, на яких аналізується стан та підводяться підсумки
виховної роботи на кафедрах.
Конкурс «Кращий куратор академічної групи»
Протягом останніх років в університеті проводиться конкурс «Кращий
куратор академічної групи» (в рамках Всеукраїнського конкурсу серед
кураторів аграрних ВНЗ МОН України).
Відповідно до Положення, конкурс проводиться з метою вдосконалення
та активізації кураторської діяльності в загальній Системі ОВР ТДАТУ,
підвищення ролі, престижності і мотивації кураторської діяльності, об’єднання
колективів академічних груп, національно-патріотичного виховання,
підвищення правової культури, етичного і фізичного вдосконалення студентів.
Завданням конкурсу є:
- розвиток інтересу викладачів до поглиблення знань з педагогіки,
психології, вдосконалення їх педагогічної майстерності;
- аналіз і оцінка роботи куратора, виявлення і розповсюдження кращого
досвіду кураторської діяльності з виховної роботи;
- підвищення ролі куратора у навчально-виховному процесі, покращенні
фахової підготовки студентів, покращенні відвідування занять студентами».
На першому етапі конкурсна комісія розглядає матеріали всіх кураторів кафедр
факультетів. У фінальній частині розглядаються матеріали кращих кураторів
факультетів та університету в цілому, визначаються переможці.
Оцінювання роботи кураторів здійснювалось за рядом критеріїв, кращий
куратор визначався за сумою балів відповідно до затвердженої Методики
рейтингового оцінювання діяльності кураторів ТДАТУ.
Кращими кураторами минулого навчального року на факультетах були:
1. Журавель Д.П. – доц. каф. Технічні сервіс і системи в АПК (МТФ).
2. Постнікова М.В. – доц. каф. Електроенергетика і електромеханіка (ЕнФ).
3. Бочарова Н.О. – доц. каф. доц. каф. Менеджмент (ФЕБ).
4. Халанчук Л.В. – асист. каф. Вища математика і фізика (ФІКТ).
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5. Щербина В.В. – ст. викл. кафедри Екологія і охорона навколишнього
середовища (ФАТЕ).
На рівні університету переможцями Конкурсу цього року було визначено
двох кураторів – це доц. каф. Електроенергетика і електромеханіка Постнікова
Марина Вікторівна та асистент каф. вищої математики і фізики Халанчук
Лариса Вікторівна. Також їх було рекомендовано до участі у Всеукраїнському
етапі Конкурсу (за умови його проведення).
Національно-патріотичне виховання
Активно працює за напрямками виховання в Системі виховної роботи
університету кафедра Суспільно-гуманітарних наук (СГН). Кафедра щорічно
організовує на рівні університету ряд заходів національно-патріотичного
спрямування, проводить в студентській аудиторії лекції та бесіди
просвітницького характеру. Тематика лекцій та бесід гуманітарного циклу для
виступу на кураторських годинах формується відповідно до потреб сьогодення.
Питання поліпшення національно-патріотичного виховання студентської
молоді знаходяться на постійному контролі ректорату університету. В основі
діяльності університету з цього питання є Укази Президента України «Про
стратегію національно-патріотичного виховання ... молоді на 2016 – 2020
роки», «Про відзначення ... Дня захисника України», накази Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання ... молоді», «Про заходи щодо реалізації Концепції...»,
рішення Колегії Департаменту освіти і науки ЗОДА «Про організацію роботи з
національно-патріотичного виховання ... молоді у Запорізькій області» та інше.
З точки зору проведених в університеті основних заходів з національнопатріотичного виховання молоді слід зазначити наступне. Науковці, куратори
академічних груп, викладачі та студентство університету брали активну участь
у формуванні Всеукраїнського збірника «Національно-патріотичне виховання
студентської молоді аграрних ВНЗ», у Всеукраїнській науково-практичній
Інтернет-конференції «Парадигма національно-патріотичного виховання у
ВНЗ», в Обласному благодійному марафоні до Дня захисника України та
Збройних Сил України, Обласному літературно-дослідницькому конкурсі
«Патріотизм у долі Запоріжжя», в обласному конкурсі для студентської молоді
«Призовник», Обласній благодійній акції «Подаруй прапор українському
солдату», у міській акції-флешмобі «Вільна Україна» на території м.
Мелітополь, та у багатьох інших.
Також у 2018 році кафедрою Суспільно-гуманітарних наук (СГН) за
участі Наукової бібліотеки університету (НБУ), Центру культури і дозвілля
(ЦКіД), відділу Технічних засобів навчання і інформації університету (ТЗНІ),
Спортивного клубу університету «Таврія-Університет», органів студентського
самоврядування
(ОССВ)
було
організовано
й
проведено
ряд
загальноуніверситетських заходів з національно-патріотичного виховання.
Основні з них наступні.
1. Козацькі забави. 17 жовтня 2018 року на базі кафедри фізичного виховання і
спорту ТДАТУ відбулися спортивні змагання «Козацькі забави».
Організаторами заходу виступили кафедра суспільно-гуманітарних наук та
кафедра фізичного виховання і спорту ТДАТУ. У змаганнях взяли участь
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команди усіх факультетів університету, які складалися з козаків
«Студентського козацького куреня ТДАТУ». У програмі змагань перетягування канату, дартс, піднімання гирі, силова естафета тощо.
2. Кураторська година для студентів спеціальності «Облік і
оподаткування». 10 жовтня 2018 р. Доцентом кафедри суспільно-гуманітарних
наук Мельником О.О. було проведено кураторську годину, присвячену
святкуванню «Дня українського козацтва».
3. Екскурсія для студентів 11 групи спеціальності «Туризм» до
національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила». З
метою вивчення історії рідного краю викладачем кафедри суспільногуманітарних наук Михайловим В.В. 8 жовтня 2018 р. було організовано
екскурсію до національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна
Могила». Студенти були ознайомлені з культурною спадщиною давніх народів,
які в минулому населяли приазовський степ.
4. Брейн-ринг «Козацтво – ментальність українського народу». З нагоди
свята та з метою збагачення духовного досвіду студентів щодо життя, побуту та
традицій українських козаків викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук
Тараненко Г.Г. та Шлєіна Л.І. 9 жовтня 2018 року провели брейн-ринг
«Козацтво – ментальність українського народу» між командами груп 11 ЕК, 11
ЦБ та 11 ГЗ.
5. Екскурсія до краєзнавчого музею «Заселення Мелітопольського краю». З
метою вивчення історії рідного краю к.і.н., викладачем кафедри суспільногуманітарних наук Михайловим В. В. для студентів 11 групи спеціальності
«Маркетинг» 6 листопада 2018 р. було організовано екскурсію до краєзнавчого
музею на тему: «Заселення Мелітопольського краю». З великою увагою
вихованці ТДАТУ слухали розповідь, яка супроводжувалася змістовною
презентацію.
6. 75-річчя визволення міста Мелітополя від німецько-фашистських
загарбників. 23 жовтня кожного року Мелітополь відзначав визволення міста
від німецько-фашистських загарбників у 1943 році. З нагоди 75-річчя цієї події
7 листопада 2018 р. викладачем кафедри суспільно-гуманітарних наук
Мельником О.О. було організовано екскурсію для 11 групи механікотехнологічного факультету до міського краєзнавчого музею. Тематична
екскурсія була присвячені періоду фашистської окупації м. Мелітополя.
7. Кураторська година: «Доля мови – то доля нації». Той, хто зневажливо
ставиться до рідної мови, не може викликати поваги до себе! Олесь Гончар
«Доля мови – то доля нації» - під такою назвою завідувачем кафедри суспільногуманітарних наук Максимець О.М. була проведена кураторська година.
Слухачами стали студенти, які навчаються за спеціальностями «Харчові
технології», «Готельно-ресторанна справа» та їх куратори.
8. Пишемо разом. 9 листопада 2018 р. об 11.30 відбувся 18-й радіо диктант
національної єдності, до якого долучилися студенти, викладачі, співробітники
наукової бібліотеки та керівництво ТДАТУ. Охочих було стільки, що в
аудиторії для усіх не вистачило місця. Учасники були налаштовані на хороший
результат, тому дуже уважно слухали текст і відтворювали його на папері.
9. І курс спеціальності «Харчові технології» відвідали картинну галерею
«Арт-Хаус». У процесі вивчення дисципліни «Філософія», з метою підвищення
29

естетичного розвитку та розширення світогляду, старший викладач кафедри
суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В. та студенти І курсу напряму
підготовки «Харчові технології» відвідали картинну галерею «Арт-Хаус».
10. Експозиція колажів до Всесвітнього дня філософії. 15 листопада 2018
року до Всесвітнього дня філософії викладачі кафедри суспільно-гуманітарних
наук Ісакова О.І та Щербакова Н.В. організували виставку колажів на першому
поверсі головного корпусу ТДАТУ з найактуальнішими проблемами соціальної
філософії.
11. Інтелектуальна гра на тему: «Чи знаєш ти філософію…». 15 листопада
2018 року старшим викладачем кафедри суспільно-гуманітарних наук к.ф.н.
Щербаковою Н.В. було організовано та проведено інтелектуальну гру на тему:
«Чи знаєш ти філософію…», в якій взяли участь студенти факультетів: АТЕ,
ФЕБ, МТФ. Усі учасники гри продемонстрували свої аналітичні здібності, а
також високий рівень підготовки, вміння нестандартно мислити.
12. Студенти спеціальності «Харчові технології» відвідали краєзнавчий
музей міста. У процесі вивчення дисципліни «Філософія», з метою підвищення
естетичного розвитку та розширення світогляду, старший викладач кафедри
суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В. та студенти І курсу напряму
підготовки «Харчові технології» відвідали краєзнавчий музей міста. Серед усіх
експонатів краєзнавчого музею увагу привернули роботи сучасних митців
українського образотворчого мистецтва.
13. Участь студентів у обласному етапі ІХ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса
Шевченка. 8 грудня 2018 року студенти університету Щебликіна В.М.
(факультет економіки та бізнесу) та Ликова А.В. (факультет економіки та
бізнесу) взяли участь в обласному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. За
результатами обласного етапу VІ місце посіла студентка 1-го курсу факультету
економіки та бізнесу ТДАТУ Щебликіна В.М. 11 ФБ (керівник – ст. викладач
кафедри суспільно-гуманітарних наук Шлєіна Л.І.).
14. На виконання пунктів в) та г) статті 1 Указу Президента України від 28
березня 2018 р. № 91 «Про відзначення 22-річниці Конституції України» з
метою популяризації правових знань, спрямованих на роз’яснення значення
норм Конституції України в утвердженні правової держави, на формування
правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного
Закону України, поширення знань про історію конституціоналізму зі
студентами першого курсу спеціальностей «Харчові технології», «Садівництво
та виноградарство» 24 квітня 2018 року викладачем кафедри суспільногуманітарних наук Нестеренко О.М. проведена тематична бесіда на тему:
«Конституція – компас суспільства».
15. У ТДАТУ відбувся День традицій та розпису української писанки. 4
квітня 2018 року викладачами кафедри суспільно-гуманітарних наук ТДАТУ
було проведено захід «День традицій та розпису української писанки». Мета
заходу – розширити і поглибити знання студентів про найдавніше свято,
традиції нашого народу щодо святкування Великодня; ознайомити із
символікою знаків на писанках, виховувати любов до нашого народу, його
традицій, минулого і сучасного.
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16. Патріотизм очима сучасної молоді. 26 березня 2018 року студенти
факультету АТЕ разом із викладачами кафедри суспільно-гуманітарних наук
Тараненко Г.Г. та Шлєіною Л.І. взяли участь у круглому столі «Патріотизм у
сучасному суспільстві», із залученням представників МНС, воїнів АТО,
керівників шкіл, дошкільних навчальних закладів, студентів і викладачів вишів
м. Мелітополя.
17. 21 березня 2018 року о 12.00 год. на базі ТДАТУ відбувся турнір для
представників студентської молоді «100 років боротьби. Українська
революція 1917-1921». Головною метою гри стало формування національнокультурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та
розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу, усвідомлення
досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань,
сприяння консолідації українського суспільства навколо ідеї спільного
майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і
державотворення. Команда ТДАТУ стала переможцем турніру.
18. Участь у ІІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і
творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко диплом з
відзнакою у номінації кращі дослідницькі і творчі роботи студентів, аспірантів,
науковців отримала студентка 1 курсу факультету економіки та бізнесу ТДАТУ
Мартинова Наталія (керівник – кандидат історичних наук старший викладач
кафедри суспільно-гуманітарних наук Михайлов Володимир Вікторович).
19. Палахкотить як свічка праведна душа Кобзаря. 6 березня 2018 року у
дворі нашого університету, біля пам’ятника великому Кобзареві відбувся
мітинг, присвячений вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка. Цей захід було
організовано викладачами кафедри суспільно-гуманітарних наук.
20. 21 лютого 2018 року к.і.н., ст. викладачем кафедри суспільногуманітарних наук Михайловим В.В. було проведено кураторську годину
для студентів факультету ІКТ, присвячену вшануванню пам’яті Героїв
Небесної Сотні. Також 20 лютого викладачі кафедри суспільно-гуманітарних
наук організували студентів ТДАТУ для участі в урочистих зборах у
Мелітопольському міському краєзнавчому музеї, які були присвячені
вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні.
21. До 100-річчя Української революції 1917-1921 років. На виконання Указу
Президента України №17/2016 від 22.01.2016 «Про заходи з відзначення 100річчя Української революції 1917-1921 років» доцентом кафедри суспільногуманітарних наук Мельником О.О. було проведено кураторську годину для
студентів 1 курсу Механіко-технологічного факультету. Студенти отримали
інформацію щодо витоків, змісту та значення Української революції 1917-1921
років.
22. До 80-річчя з дня народження В’ячеслава Чорновола. Відповідно до
Указу Президента України №397/2017 «Про відзначення 80-річчя від дня
народження В’ячеслава Чорновола», видатного українського державного та
політичного діяча, Героя України, викладачами кафедри суспільногуманітарних наук: зав. кафедрою СГН Максимець О.М., доц.. Мельником
О.О., доц. Тараненко Г.Г., доц.. Ісаковою О.І., к.психол.н. Єременко Л.В. 07
лютого 2018 року було проведено низку просвітницьких заходів (кураторські
години) та тематичні заняття. У цих заходах взяли участь студенти 1-3 курсів
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різних спеціальностей ТДАТУ. Викладачами кафедри була надана інформація
про життя, громадську та політичну діяльність В. Чорновала.
23. Про відзначення Дня Соборності України та дня вшанування ГЕРОЇВ
КРУТ. На виконання розпорядження міського голови від 16.01.2018 №28-р та
листа Запорізької обладміністрації від 16.01.2018 №08-37/0161 про відзначення
Дня Соборності України та Дня вшанування Героїв Крут доцентом кафедри
суспільно-гуманітарних наук Мельником О.О. 31 січня 2018 р. було проведено
кураторську годину зі студентами факультету агротехнологій та екології.
Студентам була доведена інформація про історичне значення цих подій для
формування української нації як державної.
24. «Пам’ятай про Крути». До відзначення 100-річчя бою під Крутами на базі
Мелітопольського міського краєзнавчого музею за участю студентів ТДАТУ 30
січня 2018 року було проведено освітньо-виховну акцію «Пам’ятай про Крути».
Мета заходу – розширити знання студентів про трагічні події січня 1918 року
під Крутами; на прикладі подвигу однолітків формувати й розвивати
мотивацію, спрямовану на підготовку до захисту Вітчизни; виховувати почуття
патріотизму, поваги до історичного минулого українського народу, борців за
незалежність України.
Рейтинг кафедр університету з ОВР
Протягом останніх років в університеті діє рейтингове оцінювання діяльності
кафедр університету, ОВР в т.ч. Рейтинг діяльності – кількісний показник
результатів якості роботи кафедр, що формується за основними напрямами
діяльності. Виховна робота в рейтинговій таблиці оцінюється сумою балів за 18
основними та 6 додатковими базовими показниками. Кращою кафедрою
протягом 3-ох останніх років було визнано кафедру «Суспільно-гуманітарних
наук» (зав. каф. доц. Максимець О.М.).
Наукова бібліотека в Системі ОВР
Культурно-просвітницька робота проводилась НБ у відповідності з
«Концепцією виховання студентської молоді ТДАТУ», «Концепцією
культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ТДАТУ». Бібліотека як
основний культурно-інформаційний підрозділ університету, велику увагу
приділяє набуттю і розповсюдженню культурних та духовних, моральних та
етичних цінностей серед студентської молоді.
Впродовж 2018 р. НБ було проведено близько 200 просвітницько-виховних
заходів, кількість відвідувань – 4050, а саме:
- тематичних виставок і переглядів літератури
- 125
- стендові виставки-інсталяції
-2
- інформаційно-пізнавальні заходи
-6
- Фестиваль «Діалоги культур»
-1
- тематичні медіа-бесіди в групах
- 27
- екскурсії
-9
- години: пам’ять, посвята, патріотична
-6
- акції та проекти
-9
Впродовж року проводилися заходи на виконання Державних програм та
до знаменних і пам’ятних, ювілейних дат. Розроблялися цикли або комплекси
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заходів, в яких передбачено виставки, перегляди, бесіди, інформаційні та
літературно-музичні години.
Серед найбільш важливих були такі події:
- Заходи до 100-річчя Української революції 1917-1921рр.; 100-річчя
державних символів України;
- Заходи до 204-річниці з дня народження Т. Г. Шевченка;
- Комплекс заходів до Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війни,
до 75-річчя вигнання нацистських окупантів із м. Мелітополя;
- Заходи до Дня Героїв Небесної сотні;
- Заходи до 100-річчя бою під Крутами
- Заходи до Дня Гідності та Свободи;
- Заходи до Дня захисника України;
- Заходи до Дня українського козацтва;
- Заходи до Дня Збройних Сил України;
- Заходи до Дня вишиванки;
- Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. (85-річчя);
- Заходи щодо виконання державної програми Молодь України (2016-2020
рік);
- Заходи до Міжнародного дня миру;
- Заходи щодо – 2013-2022 рр. міжнародне десятиріччя зближення культур,
та до Всесвітнього дня культурного різноманіття;
- Заходи до 2018 рік – Рік охорони культурної спадщини в Україні;
- Заходи до 2018 рік – Рік правопросвітницького проекту «Я маю право»;
- Заходи в рамках громадського обговорення присвоєння ТДАТУ ім’я
Героя України Дмитра Моторного;
- Заходи до 80-річчя заснування запорізької області.
Більш детально:
Заходи до 100-річчя Української революції 1917-1921рр.
В рамках висвітлення та популяризації подій «Української весни 1918
року», до 100-ліття від початку Української революції 1917–1921 років та до
100-річчя державних символів України, наукова бібліотека підготувала комплек
стендів «Шляхами Української революції» та експрес-виставку «Символи
держави».
Заходи до 204-річниці з дня народження Т. Г. Шевченка
До Дня народження національного героя і символа України Т. Г.
Шевченка, задля вшанування пам’яті цієї сакральної постаті для всіх минулих,
сучасних та прийдешніх поколінь українців наукова бібліотека підготувала
тематичний перегляд «Думи мої, думи…» та тематичну бесіду «Шляхами
Кобзаря».
Комплекс заходів в рамках проекту «Пам’ять про незабутнє»
Заходи до Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війни; до 75річчя вигнання нацистських окупантів із м. Мелітополя; до Дня скорботи і
вшанування жертв війни в Україні.
Наукова бібліотека до 8-9 травня – Дня пам'яті та примирення й Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років в рамках
проекту «Пам’ять про незабутнє» підготувала виставку-інсталяцію, де в
розділах «Згадаймо всіх» та «Викладачі та студенти ТДАТУ у Другій світовій
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війні» були представлені світлини воїнів-захисників та унікальні документальні
матеріали – бойові шляхи на карті, анкети воїнів, накази та листи про
нагородження, матеріали про зниклих безвісти, списки захоронень, донесення
про втрати. В рамках проекту співробітники наукової бібліотеки принесли
раритетні фото своїх рідних часів Другої світової війни, які теж були
представлені на виставці.
До 75-річчя вигнання нацистських окупантів із м. Мелітополь в
читальному залі пройшла патріотична година «На мелітопольських рубежах».
На захід були запрошені студенти майже всіх факультетів, які були вражені
документальною хронікою подій 1943 року. До заходу була представлена
тематична виставка «Рокам ніколи пам’яті не стерти», на якій демонструвались
документальні та художні видання, архівні фотоматеріали про буремні 19411943 роки.
До Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні наукова бібліотека
підготувала експрес-виставку «Згадаймо всіх поіменно», на якій були
представлені документальні матеріали, фотоальбоми про події німецькорадянської війни.
Заходи до Дня Героїв Небесної сотні; 100-річчя бою під Крутами
З нагоди річниці вшанування Героїв Небесної Сотні, який відзначається
20 лютого та 100-річчя бою під Крутами, наукова бібліотека підготувала
стендову фотовиставку-акцію «Героїчних сердець височінь». На виставці були
представлені документальні та фото матеріали подій 1918 та 2014 року, історії
тих, хто виборював свободу України, загинув за честь, за волю, за право бути
Українцем і за свою Батьківщину. Ці події розділяють майже 100 років, але їх
об’єднує боротьба за свободу та незалежність неньки України.
Заходи до Дня захисника України та Дня українського козацтва
До Дня захисника України, наукова бібліотека підготувала стендову
акцію «На першій лінії оборони: мелітопольці – учасники АТО». На стендовій
виставці були представлені фотоматеріали про наших земляків-героїв учасників
АТО, які захищають рідну неньку-Україну, це спомин про тих, хто поклав свої
голови за нашу свободу.
До Дня козацтва, який щорічно відзначається 14 жовтня, наукова
бібліотека підготувала тематичну виставку «Світочі козацького духу», на якій
була представлена документальна та художня література про історію України,
про козацьку епоху, яка надзвичайно багата подіями і героями. Це такі видання:
О. П. Раєнт «Усі гетьмани України», Д.В. Сухінін «Вогняні роси», І. НечуйЛевицький «Вогняні роси», Б. Лепкий «Битва за Україну», Л. Косенко «Козаки»
та інші.
Тематиці козацтва присвячена постійно діюча виставка «Козацька
історична бібліотека», яка демонструється в читальному залі.
Заходи до Дня Збройних Сил України
До Дня Збройних Сил України, який відзначається 6 грудня, наукова
бібліотека підготувала стендову фотовиставку «Жити гідно всупереч долі».
Це світлини та історії українських захисників – бійців та волонтерів, поранених
на сході України. Колишні студенти, службовці, професійні військові, вчителі,
винороби, були поранені на війні і тепер починають нове життя. Відважні воїни
стали інвалідами, але не втратили сили духу і своїм прикладом надихають
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українців. Про цих людей можна сказати одним словом – гідність. Історії цих
героїв є для нас уроком мужності, життєлюбства, сили духу.
Заходи до Дня Гідності та Свободи
До Дня Гідності та Свободи 21 листопада в науковій бібліотеці пройшла
патріотична година «Люди свободи». Ці люди дуже різні – політик В’ячеслав
Чорновіл, політв’язень, режисер Олег Сенцов, діячка ОУН та УПА,
письменниця Марія Савчин, художники Георгій Нарбут та Алла Горська,
українська поетеса, літературний критик Олена Теліга, український
композитор, диригент, педагог Микола Леонтович, поет, перекладач,
правозахисник Василь Стус, композитор Володимир Івасюк, творець
українського театру, великий український режисер, актор Лесь Курбас,
письменниця Ліна Костенко, герой Майдану, молодий патріот Назар Войтович.
На захід були запрошені студенти майже всіх факультетів. Вони зацікавлено
слухали та переглядали відеоматеріали про видатних особистостей, які зробили
вагомий внесок в боротьбу за вільну Україну. До заходу підготовлена
тематична виставка «Від революції свободи до революції гідності». На виставці
були представлені документальні, періодичні видання та фотоматеріали про
героїв заходу – людей свободи: О. Сенцов «Купите книгу - она смешная», Л.
Костенко «Вибране», Н. Гордийчук «Николай Леонтович» та ін.
Заходи до Дня вишиванки
До Дня вишиванки наукова бібліотека започаткувала фото-проект
«Вишиванки захоплюють світ» та організувала етнічну фото-зону «Український
vintage». Факультети, кафедри та підрозділи активно долучилися до акції.
Десятки фото викладачів, студентів та співробітників у вишиванках були
розміщені у соціальних мережах.
Заходи до Дня незалежності України та Дня Конституції України
До 27-ї річниці проголошення незалежності України та до Дня
державного прапора наукова бібліотека підготувала тематичну виставкуінсталяцію «Моя земля – земля моїх батьків». На виставці були представленні
видання, які відображають історичний шлях до незалежності держави та
сьогодення.
До Дня Конституції України наукова бібліотека підготувала тематичну
виставку «Фундамент правової держави». На виставці були представлені
видання: Конституція України, С. Б. Чехович «Конституція України», Б.
Крупницький «Пилип Орлик», М. Грушевский «Иллюстрированная история
Украины», «Україна: книга фактів» та ін.
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій
До 85-ї річниці Голодомору наукова бібліотека підготувала тематичну
виставку «Україно, пам’ятай! Світе, знай!». Виставка розповідає про історію
Голодомору, яку повинні знати не лише в Україні, а й в усьому світі. На
виставці були представлені видання: «Голодомор 1932-1933 років в Україні,
документи і матеріали», «Розсекречена пам'ять», «1933: Трагедія голоду», В.
Барка «Жовтий князь», Р. Конквест «Жнива скорботи» та інші. В періодичних
виданнях «Світогляд», «Український історичний журнал» піднімаються
питання - «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (19321933рр.), «Пам'яті народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років:
свідчення».
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Заходи до 32-річниці Чорнобильської катастрофи
До 32-річниці Чорнобильської катастрофи наукова бібліотека підготувала
експрес-виставку «Чорнобиль не має минулого часу». На виставці
демонструвались документальні та художні видання про Чорнобильську
катастрофу, зокрема книга «Духом и мужеством», присвячена мелітопольським
ліквідаторам, викладачам та співробітникам ТДАТУ, які теж приймали участь в
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. В книзі подано коротку
історію вибуху на Чорнобильській АЕС, названі основні причини, що привели
до трагедії планетарного масштабу. Особлива сторінка видання – це рубрика
«Чорнобиль очима дітей», вірші із збірки «Черная быль» ліквідаторачорнобильця, поета В’ячеслава Смоленського та фото тих давніх трагічних
подій.
Заходи до 310-річчя Батуринської трагедії
До 310-річчя Батуринської трагедії наукова бібліотека підготувала
експрес-виставку «Батуринська трагедія: злочин часу», яка ознайомила
студентів з трагічними подіями нашої історії. На виставці були представлені
документальні та художні видання: Литвин В.М. «Історія України», художньодокументальне видання про гетьмана Лівобережної Украї-ни Івана Мазепу,
повість Богдана Лепкого «Батурин», роман Р. Іваничука «Орда», поема
«Великий льох» Тараса Шевченко та ін.
Заходи щодо виконання державної програми Молодь України (2016-2020 рік):
24.06 – День молоді; 10.11 –Всесвітній день молоді; 17.11 – Міжнародний день
студентів
До Дня молоді, який в Україні у 2018 році відзначали 24 червня, наукова
бібліотека підготувала експрес-виставку «День молоді», яка демонструвалась
на абонементі навчально-наукової літератури. До Всесвітнього дня молоді та до
Міжнародного дня студента, які відповідно відзначаються 10 та 17 листопада,
наукова бібліотека підготувала експрес-виставку «Молоді про молодь». Ці
свята – це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і
самоствердження, любові і романтики. Юність і молодість - це не тільки
прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Саме
вони, сьогоднішні студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, скоро
будуть визначати шляхи розвитку країни, вести її до процвітання та успіху.
Заходи до Міжнародного дня миру
До Дня миру, який щорічно відзначається 21 вересня наукова бібліотека
підготувала стендову акцію-фотопроект «Якби не війна». Фото-проект «Якби
не війна» - це історії військовослужбовців та волонтерів. Бо що про них знає
пересічний українець? Адже ті, хто нас захищають в найгарячіших точках зони
АТО - такі ж звичайні мирні громадяни як і ми. У них абсолютно мирні
професії і зброю багато з них змушені були взяти лише зараз - щоб захистити
свій будинок, свою сім'ю, свою рідну Україну. Адже для того, щоб захищати
свою Батьківщину, досить просто бути її патріотом. Саме тому і виник проект
«Якби не війна».
Заходи щодо – 2013-2022 рр. міжнародне десятиріччя зближення культур; та
до Всесвітнього дня культурного різноманіття
До Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку,
який щорічно відзначається 21 травня, в ТДАТУ відбулося Свято- FEST
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«Діалоги культур». Організатори свята – наукова бібліотека, міжнародний
відділ та ЦКіД. Мета фестивалю – відродження та збагачення культурної
спадщини, активізація руху за збереження народної творчості національних
меншин, успадкування народних традицій, забезпечення можливості розвитку
культури етнічних груп та покращення досвіду творчої діяльності. На фестивалі
«Діалоги культур» національні меншини ТДАТУ представили свою культуру та
подарували незабутні емоції під час своїх творчих виступів. Свою творчість
продемонстрували українці, болгари, азербайджанці, гагаузи, поляки, татари.
На святі був присутній представник країни Нова Гвінея - Сорі Курума, студентеколог факультету АТЕ. Всі учасники фесту «Діалоги культур» були
нагороджені подяками. Фестиваль вражав своєю емоційністю, яскравістю й
широтою юних талантів.
Заходи до 2018 рік – Рік охорони культурної спадщини в Україні (Всесвітній
день художника, День українського кіно)
До Дня художника, який в Україні щорічно відзначається у другу неділю
жовтня та до Року культурної спадщини в Україні, наукова бібліотека
підготувала тематичну виставку «Контражур натхнення». Українським
майстрам пензля присвячуються твори, які стали частиною золотого фонду
нашої наукової бібліотеки: «Український живопис», «Спадщина віків.
Українське малярство у музейних колекціях Львова» Т. Свєнцицької,
«Художник» К. Тур-Коновалова, «Тетяна Яблонська. Живопис та графіка» та
інші. Окремо були представлені видання про талановитих художників нашого
рідного краю – Мелітопольщини. До Дня українського кіно, який щорічно
відзначається в другу суботу вересня, наукова бібліотека підготувала тематичну
виставку «Кіно та книга», де були представлені книги, які розкривають історію
створення вітчизняного і світового кіно, а також книги, за якими талановиті
режисери зняли свої геніальні фільми.
Заходи національно-патріотичного проекту «З Україною в серці»
Мультимедійні огляди, бесіди:
- Народжені в Україні
- Українській молоді – європейські цінності
- Еліта української нації
- Українські династії. Сімейний альбом
Мультимедійно - краєзнавчий цикл «До чистих джерел Запорізького
краю».
Заходи до 80-річчя заснування Запорізької області
10 січня 2019 року виповнюється 80 років утворення Запорізької області.
Наукова бібліотека, до цієї дати підготувала ряд заходів:
Мультимедійні огляди, бесіди:
- Мелітополь – інтеркультурне місто;
- Козацька столиця України;
- Преобразование уездного городка (Мелітополь);
- Життя, гідне пам’яті й пошани (знамениті мелітопольці).
Тематичні виставки:
- Запорізька область: від минулого до сучасності.
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Мовний цикл «Мова – ДНК нації»
- Є мова – є нація (постійна тематична виставка зі зміною
експозицій);
- Спадщина тисячоліть (тематична виставка);
- Слова та мова (тематичний перегляд);
- Матеріал на радіо до Дня української писемності та мови.
Заходи до 2018 рік – Рік правопросвітницького проекту «Я маю право»
В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» та до
Всесвітнього дня захисту прав людини, наукова бібліотека підготувала
тематичну виставку «Я маю право». На виставці представлені правові видання:
«Основи демократії», В.Д. Гапотій «Основи правознавства», В.В. Кравченко
«Конституційне право України», «Студент і закон», «Права людини» та ін.
Слоган проекту: «ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!» означає, що громадянин знає
свої права, користується ними і знає, що треба робити, коли його права
порушують, захищаючи себе згідно з законами, а держава захищає громадянина
і його права.
Заходи в рамках громадського обговорення присвоєння ТДАТУ ім’я Героя
України Дмитра Моторного
Наукова бібліотека 24 та 31 жовтня для всіх факультетів ТДАТУ провела
годину-посвяту «Корифей аграрної галузі», присвячену Герою України, двічі
Герою Соціалістичної Праці, почесному члену Національної академії аграрних
наук України, керівнику господарства із понад піввіковим досвідом,
випускнику нашого вузу, якому ще за життя поставили пам'ятник - Дмитру
Костянтиновичу Моторному. Дмитро Костянтинович – найтитулований
випускник нашого університету. Він був частим гостем і добрим другом
ТДАТУ, постійним членом Наглядової ради ТДАТУ, Почесним професором
ТДАТУ, постійним активним учасником найбільш знакових університетських
заходів. На згадку про себе Дмитро Костянтинович Моторний залишив
написані ним вірші та пісні. На заході прозвучала його своєрідна хліборобська
молитва-пісня «Покохайте поле». Теплі та щирі слова про Дмитра
Костянтиновича висловив ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, член-кореспондент
НААН України Кюрчев Володимир Миколайович.
Заходи до Дня Європи
До Дня Європи наукова бібліотека підготувала тематичну виставку
«Новітня література Європейського простору». На виставці були представлені
твори сучасних європейських письменників: Фредеріка Бегбедера, Анни
Гавальди, Джоанн Харрис, Карлос Руїс Сафона, Деніела Кіза, Чака Паланіка,
Умберто Еко та інших. Ці письменники досягли міжнародного успіху, а їх
твори увійшли до списків бестселерів у багатьох країнах Європи.
Заходи до Дня толерантності
Наукова бібліотека до Міжнародного дня толерантності, який
відзначається 16 листопада, підготувала експрес-виставку «Толерантність –
шлях до згоди». На виставці були представлені видання, які підіймають такі
питання, як «Толерантність: через бібліотеки – до миру і злагоди», «Динаміка
ксенофобії й антисемітизму в Україні», «Будьмо толерантні».
Заходи до відзначення ювілеїв видатних людей
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- Виставка-інсталяція «Пам’яті маестро» (до 100-річчя від дня народження
засновника та художнього керівника першого в місті Мелітополь
народного естрадного оркестру О. І. Чигрина);
- Експрес-виставка «Життя на струнах душі» (до 80-річчя від дня
народження поета, барда, талановитого актора В. С. Висоцького);
- Експрес-виставка «Останній гетьман України» (до 145-річчя гетьмана
Павла Скоропадського);
- Експрес-виставка «Останній гетьман Війська Запорозького» (до 250-річчя
українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана
Кирила Розумовського);
- Перегляд «Феномен своєї доби (до 80-річчя від дня народження В. Стуса,
українського поета);
- Перегляд «Олесь Гончар: Людина і письменник (до 100-річчя від дня
народження О. Гончара);
- Перегляд «Паралелі історії» (до 120 річчя від дня народження Е. М.
Ремарка);
- Перегляд «Життя без фальші» (до 100-річчя від дня народження О. І.
Солженіцина).
Заходи до відзначення ювілеїв видатних вчених і випускників ТДАТУ
Уваги заслуговують виставки-персоналії «Пишаймося!», «Знамениті
випускники ТДАТУ», де представлені імениті випускники та науковці ТДАТУ.
Виставки були присвячені:
- до 55-річчя д.е.н., професора, Т. І. Яворської;
- до 80-річчя к.т.н., доцента М. О. Шабали;
- до 91-річниці Героя України Д. К. Моторного: стендова виставка
«Патріарх української землі».
Заходи на допомогу навчальному та науковому процесам
Особлива увага в роботі бібліотеки приділяється навчальному процесу та
науковій роботі в університеті. Заходи на допомогу навчальному процесу в
останні роки стали більш поглибленими та цікавішими завдяки постійному
зв’язку з кафедрами та викладачами. Відділом обслуговування користувачів
було представлено ряд заходів: Інформаційно-пізнавальний захід «Навчись
легко вчитися». В циклі заходів «Навчись легко вчитися», які традиційно
наукова бібліотека проводить на початку навчального року, в літературній
вітальні НБ пройшов інформаційний захід «Навчись легко вчитися» для
студентів першого курсу майже всіх факультетів. Захід проводила досвідчений
бібліотекар Петрова Людмила Олексіївна, яка в цікавій формі з наглядними
таблицями Шульте познайомила студентів з методикою розвитку уваги, пам’яті
та периферійного зору. Всі ці навики роботи з книгою та інформацією
допомагають студентам у навчанні та особистому розвитку.
Заходи до дня туризму
В ТДАТУ з нового навчального року відкрито спеціальність «Туризм»,
актуальну і особливо важливу для розвитку України. З цієї нагоди та до Дня
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туризму, який щорічно відзначається 27 вересня та припадає також на
Всесвітній день туризму, наукова бібліотека підготувала тематичну виставку
«Туристичні подорожі». На виставці були представлені навчальні та періодичні
видання: Стафійчук В. І. «Туристичне країнознавство», Галасюк С. С.
«Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», Панченко Ю.
В. «Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму»; додатки до журналів
«Новое время» та «Корреспондент» туристичної тематики та ін.
Заходи до дня харчової промисловості
В ТДАТУ з нового навчального року відкрито спеціальність «Харчові
технології». З цієї нагоди та до Дня харчової промисловості, наукова бібліотека
підготувала тематичну виставку «Технології харчової промисловості».
Тематичні виставки на допомогу навчальному та науковому процесам
- Видання викладачів ТДАТУ (постійна);
- Тобі економісте ( еколог, механіку, енергетику;)
- Вивчаємо в семестрі (зміна експозицій);
- Готуємось до іспитів;
- Пишемо курсову роботу;
- На допомогу магістрам;
- Знайомся: спеціальності ТДАТУ;
- Тиждень фахової періодики;
- Першокурснику! Знайомся та вивчай!;
- Сучасні енергетичні технології;
- Незвичні олійні(нішеві маслічні культури);
- Колоситься праця щедрою нивою;
- Інтелектуальний ресурс України;
- ІТ-технології в сільському господарстві.
Літературно-художні заходи
Заходи до Всесвітнього дня книги. До Дня книги та до 120-річчя від дня
народження В. М. Сосюри українського письменника, поета-лірика, автора
понад 40 збірок поезій, наукова бібліотека підготувала стендову акцію «Яке
прекрасне рідне слово». На стенді були представлені біографічні данні поета,
його кращі вірші, його відомі вислови про Україну та вислови відомих людей
про видатного митця.
Літературно-художні виставки та перегляди:
- Так ніхто не кохав
- Сучасна зіркова проза
- Образ жінки у живописі
- З усмішкою навколо світу
- Найвідоміші музеї світу
- Райдуга книжкового літа
- Навколо світу за 80 книг
- Із скарбниці мудрості
- І пензель голосу сягає сфер…
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- Книжковий хіт ХХІ століття
- Читання по Нобелю
Літературно-музична вітальня «Джерело»: Поетична година «Два поета –
дві долі». До 80-річчя поетів – Василя Стуса та Володимира Висоцького,
наукова бібліотека провела поетичну годину «Два поета – дві долі». До заходу
була підготовлена тематична виставка «І пензель голосу сягає сфер». На
поетичній годині звучали вірші поетів та зворушлива пісня В. Висоцького
«Біда» у виконанні музичного керівника ЦКІД Анжеліки Щиголевої. Творчість
поетів В. Стуса та В. Висоцького і зараз закликає нас до дії: вирішувати,
змінюватися, прагнути вперед, мислити, приймати виклики, відмовлятися від
стереотипів, досягати, мріяти, відкривати, слухати себе, перемагати, дивитися
на життя відкритими очима.
Музична година «Незабутня Квітка». До 65-річчя відомої американської
співачки українського походження Квітки Цісек в науковій бібліотеці пройшла
музична година «Незабутня Квітка», на заході демонструвалась фотовиставка
«Незабутня Квітка». Учасники та гості заходу мали можливість дізнатися про
творчість Квітки Цісик, її життя, талановиту родину, перипетії музичної
кар’єри, а також насолодитися її дивовижним співом. Звучали пісні з
україномовних альбомів співачки «Пісні України» та «Два кольори», вірші у
виконанні студентки ФЕБ Аліме Аметка. Гарну українську пісну «Ой заграли
музики» заспівала солістка вокально-хорового колективу «Music Land»
Васютинська Єлизавета (музичний керівник ЦКІД Анжеліка Щиголева). Голос
Квітки Цісек притягував і продовжує притягувати до себе, подібно до того як
потужне гравітаційне поле великої зірки утримує біля себе менші планети… Її
голос послухало понад 22 мільярди мешканців нашої планети! Як це
підрахували? Склали час ефірів, де звучав голос співачки, і помножили на
приблизне число слухачів, так і вийшли на цифру, понад 22 мільярди. Ми
пишаємось тим, що ця чудова співачка має українське коріння.
Гідне місце в роботі НБ займають віртуальні виставки та мультимедійні
презентації, якими супроводжується кожен захід що проводиться.
Заходи, проведені науковою бібліотекою, висвітлюються на сайтах НБ та
ТДАТУ, написано 75 прес-релізів.
Просвітницько-виховні заходи, що проводила НБ у звітному році сприяли
національно-патріотичному, трудовому і фізичному вихованню, а також
вихованню духовності, моралі і культури, допомагали у формуванні дозвіллєвої
культури у студентському середовищі, прагнення до самоствердження та
самореалізації як особистості. А це, у свою чергу, допомагає у розвитку
гармонійної особистості з високим національним культурним потенціалом,
розвиненим почуттям прекрасного, естетичними смаками.
Центр культури і дозвілля в Системі ОВР
Центр культури і дозвілля університету є основним місцем проведення
загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової роботи. У ЦКіД,
крім проведення різноманітних культурно-масових заходів, організовано
клубну роботу, роботу колективів художньої самодіяльності.
У ЦКіД університету діє на постійній основі близько 20 колективів
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художньої самодіяльності університетського рівня та художніх колективів
факультетів, до діяльності яких залучено більш як 200 студентів університету.
Базовими колективами художньої самодіяльності університету є:
- Народний Хореографічний ансамбль українського танцю «Юність».
- Зразковий Ансамбль сучасного танцю «Світлана».
- Танцювальна група «Дзеркало».
- Народний Театр естрадної пісні.
- Народний Студентський хоровий колектив української пісні.
- Вокальна студія «Music land».
- Музичний фольклорний колектив.
- Молодіжна студія «МРСТ».
- Студентський театральний колектив.
- Інструментальна студія.
- Студія сучасної музики (запис та обробка фонограм та інш.).
- Команди КВК університету та факультетів.
У 2018 році на базі та за участі ЦКіД було проведено, більш як 100
загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного рівня.
Серед них: вручення дипломів ЕНФ, ЕтБ, МТФ, ІКТ, АТЕ; концерт до
Міжнародного дня 8 березня; святковий концерт присвячений 10-річчю ФАТЕ;
конкурс краси «Міс та Містер ТДАТУ» - «Краса по-Українськи 2018»;
фестивалі на конкурсні програми КВН; День вишиванки; лінійка для
першокурсників; заходи до Дня міста; концерт до Дня освітян; конкурснопізнавальна програма «Козацькі забави», присвячена Дню козацтва.;
літературно-музична гостинна, час творчості М. Цвітаєвої; концерти до Дней
відкритих дверей ТДАТУ; святковий концерт присвячений Міжнародному дню
студентів; конкурс краси «Король та королева осені»; святкові привітання до
Дня Святого Миколая; святковий концерт до Дня Енергетика; новорічні ранки
для дітей співробітників; новорічні вогники для студентів та співробітників
ТДАТУ та багато іншого.
У 2018 році художні колективи ЦКіД університету прийняли участь у ряді
конкурсів і фестивалів та отримали перемоги.
1. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі-2018»
обласний етап, Диплом І ступеня вибороли: Зразковий ансамбль сучасного
танцю «Світлана», Народний хореографічний ансамбль «Юність», Народний
Студентський хоровий колектив української пісні; Хореографічний дует
«Дзеркало»; Сергій Алексеєв, Дмитро Пузанов – солісти вокальної студії
«Music land».
2. Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад-2018».
Переможці зонального (м. Мелітополь) і дипломанти обласного турів Дмитро
Пузанов, Сергій Алексєєв, переможець обласного туру Роман Зануда – солісти
хорового колективу.
3. Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2018».
Переможці регіонального (м. Мелітополь) та фінального турів в номінації
«Українська народна пісня»: диплом I ступеня Дмитро Пузанов – соліст
вокальної студії «Music land», у номінації «Народна хореографія»: диплом I
ступеня - ансамбль українського танцю «Юність».
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4. Міжнародний фестиваль вокально-естрадного мистецтва «Медовий край2018», м. Мелітополь: диплом I ступеня Сергій Алєксєєв, Васютинська
Єлізавета, диплом IІ ступеня Дмитро Пузанов, диплом ІІI ступеня Максим
Дуков, дипломант Скляренко Анастасія.
5. Міський конкурс непрофесійних артистів «Таланти мого району».
Дипломанти конкурсу – Дмитро Пузанов, Сергій Алексєєв, лауреат конкурсу –
Роман Зануда, солісти вокальної студії «Music land».
Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» у Системі ОВР
Спортивний клуб ТДАТУ здійснює тренувально-виховну роботу серед
студентської молоді через роботу спортивних секцій, проведення спортивномасових заходів, проведення спартакіади серед студентів і співробітників
університету, організацію участі спортсменів університету у спортивних
змаганнях різного рівня (спорт високих досягнень).
У спортивному клубі ТДАТУ культивується 10 видів спорту: футбол,
баскетбол, волейбол, аеробіка, гирьовий спорт, вільна боротьба, настільний
теніс, легка атлетика, мас-рестлінг та перетягування канату. У спортивних
секціях університету в останні роки займається понад 500 студентів і
мешканців м. Мелітополя та Мелітопольського району.
Серед студентів-спортсменів – 8 майстрів спорту України, близько 20
кандидатів у майстри спорту України, понад 200 розрядників різного рівня з
таких видів спорту: вільна боротьба, гирьовий спорт, бокс, кікбоксінг,
стронгмен (багатирське багатоборство), перетягування канату, мас-рестлінг,
армспорт, флорбол, настільний теніс, легка атлетика, волейбол, баскетбол,
футбол.
У цьому році 3 студенти ТДАТУ отримали почесне спортивне звання
"Майстер спорту України": Урсу Олександр (МТФ) – майстер спорту України з
вільної боротьби; Попов Ігор (ЕНФ) – майстер спорту України з кікбоксінгу
ІСКА; Скрипченко Олександр (МТФ) – майстер спорту зі стронгмену.
У 2018 році в університеті для студентів нашого університету та інших
навчальних закладів міста та України кафедрою фізичного виховання і спорту
та спортивним клубом ТДАТУ «Таврія-Університет» були організовані та
проведені наступні спортивно-масові заходи:
- Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації з гирьового спорту та вільної боротьби;
- XІІ Всеукраїнський турнір з вільної боротьби на призи ТДАТУ за підтримки
ректора, д.т.н., професора Кюрчева В.М.;
- ІІІ командний Кубок України з мас-рестлінгу на Кубок ректора ТДАТУ
Кюрчева В.М.;
- чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби серед чоловіків та жінок;
- обласний турнір з гирьового спорту на кубок св. прп. Іллі Печерського
(Муромця) серед чоловіків та жінок;
- студентська спартакіада серед 5 факультетів з 10 видів спорту;
- традиційний "День Здоров'я";
- спартакіада в спортивно-оздоровчому комплексі "Салют" з 8 видів рухової
активності, які враховують специфіку морського узбережжя;
- спартакіада на зльоті відмінників з 3 видів спорту;
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- фестиваль ранкової зарядки "Рух заради здоров’я".
Серед видатних досягнень спортивного клубу університету в 2018 році можна
відзначити наступні.
1. У командному заліку:
- збірна команда ТДАТУ з вільної боротьби (тренер – Абдуллаєв Алтай Карам
огли, заслужений тренер України з вільної боротьби) та гирьового спорту
(тренер – Кубрак Сергій Іванович, заслужений тренер України з гирьового
спорту) – переможці Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з вільної боротьби та гирьового
спорту (м. Мелітополь, березень 2018 р.);
- студенти ТДАТУ в складі чоловічої та жіночої команд з флорболу «Скала»
(м. Мелітополь) – володарі Кубку України (чоловіки) та срібні призери
(жінки);
- збірна команда ТДАТУ з мас-рестлінгу – володарі командного Кубку
України серед юніорів до 21 року;
- представники студентських команд з гирьового спорту та вільної боротьби –
чемпіони Світу, призери чемпіонату та Кубку України, призери та учасники
багатьох Всеукраїнських змагань та турнірів, багаторазові переможці
чемпіонату області;
- збірна команда ТДАТУ з легкої атлетики – переможці, призери та учасники
міських змагань протягом усього календарного року («Зелена миля 2018»,
«Свято естафет», Напівмарафон «Екідан 2018», «Зимні перегони Fun Run»);
- збірна команда ТДАТУ з перетягування канату вперше у своїй історії взяла
участь у Кубку України серед студентів (м. Київ) і в своєму дебюті посіла 7
місце серед 15 команд.
2. В індивідуальному заліку спортсмени університету у 2018 році були
учасниками та стали переможцями і призерами ряду значущих спортивних
змагань:
- Данилевський Сергій (МТФ) – переможець Чемпіонату світу з гирьового
спорту серед студентів (м. Целє, Словенія).
- Скрипченко Олександр (МТФ) – бронзовий призер Чемпіонату Європи з
силового екстриму та Чемпіонату України зі стронгмену, чемпіон України з
кросліфтингу та силового екстриму.
- Ширяєв Олексій (МТФ) – володар Кубку України з боксу серед чоловіків (м.
Запоріжжя).
- Попов Ігор (ЕНФ) – срібний призер Чемпіонату України з кікбоксингу ІСКА
(м. Харків) та бронзовий призер Відкритого чемпіонату Німеччини (м.
Вюрцбург, Німеччина).
- Царан Олександр (МТФ) – срібний призер Відкритого Кубку України з
гирьового спорту і Чемпіонату України у поштовху по довгому циклу серед
чоловіків (м. Київ).
- Урсу Олександр (МТФ) – переможець XV відкритого Всеукраїнського
турніру з вільної боротьби "Кубок Мелітополя" (м. Мелітополь).
- Задорожній Денис (АТЕ) – срібний призер XXV Чемпіонату України серед
чоловіків з армспорту (м. Немирів).
- Виноградов Кирило (ЕтаБ) – бронзовий призер Кубку України з кікбоксингу
WTKA серед чоловіків (м. Харків).
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Відділ ТЗНІ, музей університету в Системі ОВР
Відділ ТЗН та інформації університету здійснює виховну роботу через
культурно-масові заходи та заходи пізнавального характеру, інформаційне
забезпечення обміну кращим досвідом роботи кураторів академічних груп,
перегляд кінофільмів за напрямками виховної роботи. За звітний період було
підготовлено та вийшло в ефір більш ніж 2 тис. програм національнопатріотичних, військової тематики, професійних за напрямами підготовки
університету, екологічних, морально-етичних, пропаганди здорового способу
життя.
Музей історії університету, який є одним із кращих музеїв системи
аграрних ВНЗ України, знайомить з історією створення, розвитку та
досягненнями університету; сприяє патріотичному вихованню студентів;
сприяє становленню їх світогляду. Музей університету бере участь у
формуванні середовища виховного впливу на студентство університету через
екскурсії, оглядові лекції та бесіди зі студентською аудиторією, ювілейні
зустрічі академічного рівня разом з ЦКіД університету до знаменних дат,
святкові вогники; акції «Пам’ять» та інш. Щорічно музей університету відвідує
більше 7 тис.: студентів, співробітників, гостей університету, учнів шкіл.
ОВР в гуртожитках
Виховні заходи в гуртожитках проводяться деканатами (за планами
виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і
чергування викладачів у вечірній час), студентськими радами гуртожитків,
науковою бібліотекою університету (на базі філій бібліотеки, що діють у
кожному гуртожитку університету).
Основні з виховних заходів, що проводились у гуртожитках це бесіди і
зустрічі до святкових та знаменних дат, зустрічі з лікарями, юристами та
працівниками правоохоронних органів, вечори запитань та відповідей на різну
тематику, трудові години по упорядкуванню території гуртожитків, бесіди
щодо виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з підготовки до
здачі екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін.
Клуби за інтересами в Системі ОВР
В останні роки приділяється увага розвитку клубної роботи. В
університеті діють наступні клуби: школа лідерства, КВК, клуб інтелектуалів,
клуб інформаційних технологій, клуб «Право», клуб молодої сім’ї, літературномузичний клуб, клуб естетичного виховання, екологічний клуб «Людина і
природа», клуб любителів здорового способу життя «Парьнас», клуб «Атлет»,
клуб «Політика і час», дискусійний клуб «Любителі англійської мови», клуб
гірських рятівників «Турист», студентська теле- радіостудія, прес-клуб, клуб
української культури та самобутності, клуб образотворчих мистецтв,
факультатив «Домашня економіка» та інш.
Студентський козачий курінь ТДАТУ
У рамках заходів ТДАТУ щодо покращення національно-патріотичного
виховання студентської молоді в університеті за участі студентського активу
університету та факультетів реалізується проект щодо діяльності в університеті
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Громадської організації «Студентський козачий курінь ТДАТУ» та в його
складі підрозділу «Козацька берегиня ТДАТУ» як структурного підрозділу ГО
«Мелітопольський козацький полк». Метою організації є сприяння
відродженню та розвитку козацьких життєвих принципів, історичних і
культурних традицій козацтва.
У рамках реалізації проекту керівництво університету налагодило тісні
зв’язки із Радою Мелітопольського козацького полку та керівництвом
Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА.
У свій час на острові Хортиця у м. Запоріжжі відбулася офіційна посвята
студентів у козаки за усіма козацькими правилами та традиціями. Дійство
посвяти студентства ТДАТУ в козаки з прийняттям присяги відбувалось в
урочистій обстановці в «козацькій» церкві на території Обласного музею
козацтва.
Членами козацького куреня стали студенти ТДАТУ, як хлопці так і
дівчата, які прагнуть сприяти відродженню та розвитку козацьких життєвих
принципів, історичних і культурних традицій козацтва, є справжніми
патріотами нашого козацького краю, готові його боронити від ворогів, мають
бажання доторкнутися до славного козацького минулого та сьогодення,
ознайомитись з козацькими звичаями та запроваджувати їх у повсякденне
життя.
У подальшому планується змістовна інформаційно-ознайомча робота
студентського активу, кафедри Суспільно-гуманітарних наук, Наукової
бібліотеки щодо питань розвитку козацтва в університеті та м. Мелітополя;
створення разом із Запорізькою обласною координаційною радою з питань
розвитку козацтва Запорізької ОДА комплексного університетського музею
«Козацької слави». Крім того, наші козаки матимуть можливість займатися
козацьким бойовим мистецтвом «Спас» на кафедрі Фізичного виховання і
спорту університету.
Клуб веселих та найкмітливіших ТДАТУ
3начні успіхи має команда КВН «УТ-1» університету, яка протягом
останніх років неодноразово була призером Аграрної ліги КВК України,
багаторазовим переможцем міської ліги КВК. На базі клубу КВК університету
ще у 2013 році створено Відкриту лігу КВК на Кубок ректора ТДАТУ «Кубок
Таврії», в якій приймають участь команди КВК ВНЗ південно-східного регіону
України.
У 2018 році Команда КВН «УТ–1» взяла участь у всіх етапах Аграрної
ліги КВН України (сезону 2017-18) та стала переможцем цих змагань. Також
команди КВН факультетів ТДАТУ – багаторазові переможці відкритої
Мелітопольської ліги «Мелок».
Студентське самоврядування університету
В університеті активно діє студентське самоврядування. Діяльність
органів студентського самоврядування (ОССВ) ТДАТУ спрямована на
удосконалення навчально-виховного процесу, покращення фахової підготовки
студентів університету, виховання духовності і культури студентів, зростання у
студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену
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справу.
У структуру ОССВ ТДАТУ входять: Колегія студентів ТДАТУ; Наукова
асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект» (в складі Ради молодих
вчених університету ТДАТУ); студентська ДНД ТДАТУ; старостат;
студентський профспілковий актив.
Колегія студентів університету, як базова структура ОССВ включає:
Студентські ради гуртожитків, Студентські ради факультетів, Студентську раду
університету. Кожен з цих органів забезпечує зв'язок студентської
громадськості з підрозділами та адміністрацією університету і сприяє
волевиявленню студентів на відповідних рівнях. Студенти стають членами
Колегії студентів ТДАТУ з моменту зарахування їх до університету.
У кожному гуртожитку університету у цьому році таємним голосуванням
сформовані студентські ради. На основі рішень студентських рад приймаються
рішення щодо поселення та виселення, проведення різноманітних акцій.
Студентська рада гуртожитку турбується про забезпечення прав мешканців
гуртожитку, зазначених нормативними документами, задовольняє їх соціальнопобутові і культурні потреби.
Студентська рада факультету є вищим виконавчим і керівним (між
Конференціями) органом студентського самоврядування на факультеті,
представляє інтереси студентів факультету. Організаційна структура
студентських Рад факультетів включає 9 секторів. Це наступні сектори:
навчальний;
науковий;
організаційний;
соціальний;
інформаційний;
студентський «Web-центр»; культурно-масовий; спортивно-масовий; сектор з
профорієнтації (студентські агітбригади).
Студентська рада університету є вищим виконавчим і керівним (між
Конференціями) органом студентського самоврядування в університеті,
представляє інтереси студентської громадськості, визначає основні напрямки
діяльності Колегії студентів ТДАТУ, погоджує їх з керівництвом університету.
Організаційна структура студентської ради університету – аналогічна
факультетській і включає 9 напрямків – секторів.
Популярним у студентів ТДАТУ є волонтерський рух. Традиційними
стали виїзди студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та
проведення концертно-розважальних програм у дитячі будинки міста
Мелітополь. Волонтерський загін Колегії студентів ТДАТУ «Таврія» (діє на
основі Положення про волонтерську службу студентської ради університету з
2013 року) бере активну участь у благодійницькій та волонтерській роботі в
університеті, в Запорізькій області, в місті Мелітополі та Мелітопольському
районі.
Студентські ради охоплюють усі сторони студентського життя,
забезпечують зовнішнє представництво студентства університету на рівнях
міста, області, держави; беруть участь у проведенні різноманітних конкурсів,
спортивних змагань, спартакіад, семінарів, круглих столів, туристичних зльотів,
благочинних акцій та ін.
Також в університеті діє Президія (Вища Студентська Рада) ОССВ ТДАТУ з
дорадчими функціями, до якої за посадами входять усі керівники структурних
підрозділів ОССВ ТДАТУ.
На VІІІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних
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ВНЗ «Лідери АПК ХХІ сторіччя» за ініціативи ТДАТУ було прийнято рішення
про створення Всеукраїнської об’єднаної студентської Ради з дорадчим голосом
при Міністерстві аграрної політики України. Восени 2006 року була створена
Всеукраїнська студентська Рада при Міністерстві освіти і науки України. На
рівні області діють Студентська рада при Голові Запорізької обласної
державної адміністрації (створено у 2007 р.); при Запорізькій обласні раді діє
Молодіжний парламент області (створений у 2009 р.). У 2011 році
започатковано створення Молодіжного парламенту при Мелітопольській
районній раді. Кращі студенти представляють інтереси ТДАТУ у цих Радах.
З минулого року членами студентської ради ТДАТУ було ініційовано
створення Громадсько-молодіжної організації «Союзу ділової аграрної молоді
України» та при цій організації Всеукраїнського благодійного фонду аграрної
молоді стосовно розвитку соціально-навчальної інфраструктури та покращення
конкурентоздатності аграрної молоді на ринку праці «Фонду ділової аграрної
молоді України». Організаційна робота в цьому питанні триває.
Відзнаки студентського активу ТДАТУ
Студенти ТДАТУ – володарі міського Кубку «Що?Де?Коли?». Нашим
студентам вдалося зберегти лідерство та за результатами фіналу здобути
перемогу. Команда була нагороджена грамотою та перехідним Кубком.
Команда ТДАТУ неодноразовий переможець обласного конкурсу
«Призовник». У вересні 2018 року у м. Запоріжжі на території військової
частини В0105 комунальним закладом «Обласний центр патріотичного
виховання молоді» Запорізької обласної ради було проведено щорічний
Обласний військово-спортивний конкурс «Призовник-2018». У сумарному
заліку команда ТДАТУ вкотре посіла І місце (у 2017 році було ІІІ, у 2016 році
було І) з 12 збірних команд ВНЗ Запорізької області!
Досягнення студентського активу ТДАТУ в обласному конкурсі «Студент року
-2018». У листопаді 2018 року у Запоріжжі відбулися урочисті заходи,
присвячені Міжнародному дню студента. В урочистій обстановці відбулося
нагородження переможців обласного конкурсу «Студент року – 2018» та
найактивніших студентів на рівні області нашого університету. Наші
переможці Обласного конкурсу «Студент року» у 2018 отримали грамоти
обласної державної адміністрації та відповідні сертифікати: у номінації
«Студент – артист року» перемогу здобув Алексєєв Сергій, студент
магістратури ф-ту АТЕ. Грамоти Запорізької обласної ради та Подяки обласної
державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної
політики області також отримали Гончаров Кирило, Шац Надія як одні з
найкращих, найактивніших студентів області.
Розгляд та позитивне вирішення питань подальшого вдосконалення
Системи ОВР щодо формування відповідного середовища виховного впливу на
студентство дозволить до вимог сьогодення підняти фаховий, національногромадянський, соціокультурний рівень випускника ТДАТУ, дасть можливість
вважати «елітним» те виховання, що отримує фахівець в університеті.
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4 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Наукова діяльність університету здійснювалась згідно з програмами робіт
чотирьох науково-дослідних інститутів:
- НДІ механізації землеробства Півдня України (директор д.т.н. Надикто В.Т.);
- НДІ агротехнологій та екології (директор д.т.н. Пріс О.П.);
- НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового
 виробництва Півдня України (директор к.е.н. Прус Ю.О.);
- НДІ зрошуваного садівництва (директор д.т.н. Караєв О.Г.).
Зусилля співробітників цих НДІ спрямовані на реалізацію програми
«Наука в ТДАТУ, прийнятої в університеті на період з 2016 по 2020 рр.
(Додаток 1)
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У МЕЖАХ
РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ
НДІ механізації землеробства Півдня України
1. Програма №0116U002718 «Розробити технічні засоби для реалізації
нових технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня
України». Науковий керівник – д.т.н. Надикто В.Т.
Проведено польові дослідження впливу текронових полиць та польових
дощок на тяговий опір орного агрегату у складі трактора серії ХТЗ-170 і плуга
ПЛН-5-35. Проведено експлуатаційно-технологічні випробування борони
ротаційної БР-8 виробництва ТОВ «Оріхівсільмаш» (м. Оріхів, Запорізька обл.).
Реалізовано 12-и рядну систему вирощування просапних з міжряддями 70 см
комплексом у складі трактора серії ХТЗ-160 та 12-и рядної просапної сівалки
VEDA-12 виробництва ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький).
До випробувань цього комплексу у 2019 р. підготовлено трактор серії ХТЗ160 та 12-и рядний культиватор КРН-8,4.
2. Програма №0116U002719 «Проектування планетарних гідромашин для
силового гідроприводу мобільної сільськогосподарської техніки». Науковий
керівник – д.т.н. Панченко А.І.
Розроблено математичний апарат і алгоритм розрахунку, що дозволяє
визначити геометричні параметри сполучених витискувачів планетарного
гідромотора шляхом моделювання зміни його вихідних параметрів у процесі
експлуатації з урахуванням похибки форми його витискувачів. Розроблено
математичну модель робочих процесів, що відбуваються у витискувальному
блоці планетарних тгідромашин, яка дозволяє визначити взаємозв'язок
геометричних
параметрів
витискувального
блоку
з
вихідними
характеристиками
планетарного
гідромотора.
Розроблено
методику
проектування елементів витискувального блоку планетарного гідромотору, яка
дозволяє досліджувати процес зміни площі робочих камер залежно від
варіювання геометричних параметрів, а також визначити кількість робочої
рідини, що подається в кожну робочу камеру планетарного гідромотора.
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3. Програма №0116U002720 «Розробка технологій і технічних засобів
збирання та післязбиральної обробки сільськогосподарських культур в умовах
півдня України». Науковий керівник – д.т.н. Михайлов Є.В.
На підставі розроблених математичних моделей обґрунтовано параметри
процесу післязбиральної обробки зерна. Виготовлено і у навчальному процесі
кафедри машиновикористання в землеробстві ТДАТУ упроваджено макетний
зразок установки для попереднього очищення зернового матеріалу. Визначено
параметри комплексу для реалізації стаціонарної технології збирання зернових
колосових культур методом очосу рослин на корені.
Перевірено рекомендації з підвищення
післязбиральної обробки насіння соняшнику.

ефективності

технології

4. Програма №0116U002721 «Розробити технічні засоби для
приготування кормів та компостної суміші». Науковий керівник – д.т.н. Мілько
Д.О.
Проведено аналіз існуючих конструкцій сушарок, який дозволив виявити
їх конструктивні особливості, завдяки чому було сформовано напрямок
створення обладнання для потокової лінії сушки зерновмісних матеріалів.
Розроблено загальну технологічну схему потокової лінії сушіння, що
відрізняється наявністю внутрішніх лопатей і може застосовуватися при
виготовленні кормових, паливних або удобрювальних гранул. Проведені
теоретичні дослідження руху часток по нахиленій круговій поверхні
дозволяють визначити рух з обертанням і зіткненням сукупності пружних
частинок, що моделюють дискретне середовище і параметри сушарки з
нахиленою круговою поверхнею. Запропоновано конструкцію барабанної
сушарки зерновмісних матеріалів.
5. Програма №0116U002722 «Розробка енерго-ресурсозберігаючих
електротехнологій
та пристроїв підвищення продуктивності та якості
біологічних об'єктів з використання електромагнітних полів різного
спектрального діапазону». Науковий керівник – к.т.н. Стьопін Ю.А.
Розроблено лабораторний зразок електротехнологічного комплексу для
обробки біопального. Визначені параметри ультразвукового поля (частота,
інтенсивність, час обробки) для покращення технологічних властивостей
сумішевого пального. Визначена потужність НВЧ генератора для
продуктивності 50 л/годину.
Обґрунтовано
та
розраховані
конструктивні
параметри
магнітострикційного перетворювача, хвилеводу та камери обробки в
ультразвуковому полі. Теоретично обґрунтовано вплив акустичного
навантаження
кавітуючого
біопального
на
енергетичні
показники
електроакустичної системи.
Обґрунтовано та розраховано електричні параметри магнітострикційного
перетворювача для обробки біопального: потужність, електроакустичний ККД,
електромеханічний ККД, акустично-механічний ККД, індуктивність обмотки
збудження. Розроблено, виготовлено та апробовано генератор ультразвукових
коливань для обробки біопального потужністю 150 Вт та частотою 18…25 кГц.
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Розроблено методику визначення якості отриманого сумішевого біопального за
показником тангенса кута діелектричних втрат.
6. Програма №0116U002726 «Ресурсоенергозберігаючі режими передачі і
перетворення енергії в агропромисловому комплексі». Науковий керівник –
к.т.н. Квітка С.О.
Проведено дослідження впливу відхилення живильної напруги на
швидкість витрати ресурсу ізоляції асинхронних електродвигунів потокових
технологічних ліній. Отримано структурну та принципову електричні схеми
пристрою контролю відхилення живлячої напруги і захисту асинхронних
електродвигунів потокових технологічних ліній від неприпустимої витрати
ресурсу ізоляції. Запропоновано пристрій контролю відхилення живлячої
напруги і захисту асинхронних електродвигунів потокових технологічних ліній
від неприпустимої витрати ресурсу ізоляції. Запропонована система
прогнозування, моніторингу та захисту групи асинхронних електродвигунів з
короткозамкненим ротором для прийняття обґрунтованих рішень при їх
експлуатації шляхом своєчасного виявлення аварійних режимів роботи,
прихованих дефектів та прогнозування відмов, які зв’язані з їх розвитком.
Розроблена структурна схема системи прогнозування, моніторингу та
захисту групи асинхронних електродвигунів та проаналізований її принцип дії
для подальшого моделювання та розробки монітору групи асинхронних
електродвигунів. Обґрунтована доцільність застосування електронного
вимірювального перетворювача на базі аналога лямбда-діода для контролю
параметрів АД в запропонованій системі. За результатами досліджень
розрахована вольт-амперна характеристика, яка дозволяє визначати струм
стоку, напругу запирання, а також дозволяє вибирати параметри резисторів для
використання аналога лямбда-діода в якості вимірювального перетворювача
температури ізоляції обмоток АД або напруги.
У результаті проведених досліджень проаналізовані основні фактори, що
впливають на компоновку електромеханічної системи обробітку ґрунту,
рекомендовано
для
привода
даної
системи
з
централізованим
електропостачанням використання ДПС в комплекті з тиристорним
випрямлячем.
Запропоновано порівняно просту та надійну методику
розрахункового визначення потужності та вибору тягового електродвигуна. В
якості базового технологічного процесу для розрахунку потужності
рекомендовано приймається найбільш енергоємний процес оранки ґрунту. В
результаті моделювання встановлено високі динамічні характеристики
розробленої системи: використання спостережника дозволило виключити з
системи ненадійний елемент - давач швидкості, при цьому зберігаються всі
властивості електромеханічної системи обробітку ґрунту.
7. Програма №0116U002728 «Обґрунтування параметрів та режимів
роботи передпосівної обробки зерна у хмарі електроаерозолю». Науковий
керівник – д.т.н. Діордієв В.Т.
Проаналізовано способи диспергування рідин та зарядки аерозолю для
протруювання та стимулювання насіннєвих якостей. Проведено аналіз
характеристик технічних засобів генерації аерозолів. Розроблену технологію
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«лагідного»
оброблення
насіннєвого
матеріалу
з
використанням
електротехнологій під час аерозольної обробки досліджено, як об’єкт
автоматизації. Теоретична значущість полягає у формалізації параметрів
технологічного процесу, які підлягають контролю, реєстрації або регулювання.
Запропоновані
технічні
засоби
автоматизації
для
проведення
експериментальних досліджень з метою обґрунтування режимів роботи та
автоматичного керування технологічним процесом.
8. Програма №0116U002730 «Розробка технологій і технічних засобів для
переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і
обладнання харчових виробництв». Науковий керівник – к.т.н. Самойчук К.О.
Проаналізовано закономірності струминного змішування і диспергування
емульсій, попереднього охолодження плодоовочевої продукції при
довгостроковому зберіганні і зберігання зерна у зерносховищах. Виявлено
визначальну роль зустрічних струменів на процес струминного змішування і
диспергування емульсій, вплив попереднього охолодження плодоовочевої
продукції при довгостроковому зберіганні. Встановлено шляхи підвищення
ефективності струминного змішування і диспергування емульсій, попереднього
охолодження плодоовочевої продукції при довгостроковому зберіганні і
зберігання зерна у зерносховищах.
Теоретична значущість полягає у створенні нових математичних моделей
струминного змішування і диспергування емульсій, попереднього охолодження
плодоовочевої продукції при довгостроковому зберіганні і зберігання зерна у
зерносховищах.
Практична значущість: підвищення ефективності процесів струминного
змішування і диспергування емульсій, попереднього охолодження
плодоовочевої продукції при довгостроковому зберіганні і зберігання зерна у
зерносховищах і створення більш досконалих конструкцій машині и апаратів на
їх основі.
9.Програма №0116U002731 «Комп'ютерне моделювання явищ та процесів
в АПК». Науковий керівник – д.т.н. Малкіна В.М.
Розроблено програмний модуль для визначення показників пластичності і
стійкості при оцінюванні гібридів с.-г. культур. Створено інформаційну
систему забезпечення оптимального аеропонного режиму у приміщенні.
Розроблено систему семантичної обробки інформаційних ресурсів ринку праці.
Спроектовано програмний модуль для побудови моделей аероіонного
розподілу від штучних джерел аероіонізації, проведено моделювання
просторової моделі аероіонного розподілу. Виконана програмна реалізація для
визначати аероіонного розподілу у заданому середовищі, на базі чого
розроблені рекомендацій для оптимального розміщення аероіонізаторів у цьому
середовищі. Розроблена математична модель розподілення негативних
аероіонів на комбінованій площині (нахиленій та горизонтальній) та
розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати проектування
місць розташування джерел аероіонного випромінювання для мобільних
пристроїв з операційною системою Android;
Проведено теоретичний аналіз для використання апаратної платформи
52

Arduino для розробки автономних інтерактивних приладь; проаналізовано
сучасні рішення реалізації технології «розумний будинок»; виконана програмна
реалізація модуля охоронної та метеорологічної системи, яка дає змогу
інформацію про показники температури, вологості; статистику даних по
температурі та вологості.
10. Програма № 0116U002743 «Підвищення надійності технічних та
зрошувальних систем та комплексів АПК». Науковий керівник – д.т.н. Дідур
В.А.
Проведені лабораторні експерименти по наплавленню ребра натурного
шнека діаметром 125 мм на дообладнаній установці УД-209 показали
роботоздатність конструкції. Найкращі результати наплавлення виявилися на
наступних режимах: частота обертання шнека – 0,315 об/хв. або Vел = 124
мм/хв.; швидкість подачі дроту – Vдр = 30 дм/хв; напруга – U = 23 В; режим
інвертора – 4. При цьому отримуємо товщину наплавленого валика h = 4…5
мм.
Запропоновано параметри процесу наплавлення валиків для отримання їх
оптимальної форми та розмірів. Значення коефіцієнта поглинання ультразвуку
α становлять: на чистій оливі в інтервалі 200 ... 1000 сек. – в межах 484 ... 278
м-1, а на відпрацьованій оливі при аналогічному інтервалі – 539 ... 320 м-1.
Проведені економічні розрахунки для парку в 10 комбайнів
підтверджують доцільність організації постів діагностування з використанням
досконалих методів прогнозування. Річний економічний ефект від втілення
запропонованих заходів складає 2655 тис. грн.
НДІ агротехнологій та екології
11. Програма №0116U002732 «Обґрунтування антистресових прийомів в
інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і
олійних культур у Степовій зоні України». Науковий керівник –к.с.-г.н. Єременко
О.А
Напрям роботи: пошук і розробка антистресових прийомів у
інтегрованих та ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових,
зернобобових та олійних культур. Результати. Досліджено вплив
різнокомпонентних протруйників, регуляторів росту, біодобрив для
передпосівної
обробки
на
процеси
проростання,
продуктивність,
морозостійкість та якість зерна і насіння пшениці озимої, гороху, соняшнику.
Вперше було досліджено вплив біодобрив (Гумаксид, Добродій) і комплексного
регулятора росту АКМ на продуктивність, морозостійкість та якість зерна,
насіння овочів. Встановлено, що вказані регулятори росту в стресові роки
підвищують, залежно від сорту, морозостійкість на 8,4 в.п. (сорт Золотоколоса),
урожайність на 9-30 %, вміст білка на 0,9-1,0 в.п. і клейковини на 1,9-2,8 в.п.,
що послужило базою для розробки технології використання регулятора росту
АКМ при вирощуванні зернових і олійних культур, подовження термінів
зберігання насіння соняшнику і плодових овочів.
Результати досліджень були використані для розробки інноваційних
технологій вирощування польових культур, які впроваджені у виробництво.
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Результати досліджень можуть бути використані не лише для
забезпечення продовольчої безпеки України, але й в країнах регіонів світу з
аналогічними кліматичними умовами (Індія, Китай, Близькосхідні країни,
Казахстан, Аргентина, Португалія, Іспанія, Словакія та ін.). Результати
досліджень частково використані в Китаї на основі «Рамочного соглашения о
сотрудничестве
Шандунской
Академии
сельскохозяйственных
наук
сельскохозяйственных ресурсов и Института окружающей среды с Украинским
Таврическим государственным агротехнологическим университетом».
12. Програма №0116U002733 «Розробка інтенсивних технологій
виробництва плодоовочевої продукції у відкритому і закритому ґрунті
Південного Степу України». Науковий керівник – к.с.-г.н. Алексєєва О.М.
Напрям роботи: розробка нових та удосконалення існуючих технологій
вирощування плодових, овочевих, баштанних культур відкритого та закритого
ґрунту, а також плодових саджанців у розсаднику.
Результати досліджень. Внаслідок проведених досліджень було
виділено оптимальні варіанти інтеркалярних вставок клонових підщеп черешні
Гізела 5 (довжиною 20 см) та ВСЛ-2 (30 см), які зменшують силу росту на 2030%, скорочують непродуктивний період на 2-3 роки і підвищують врожай на
20-40%.
Визначено раціональні схеми посадки підщеп в шкілці саджанців
черешні, де вихід стандартних саджанців перевищує контроль на 25-30%.
Використання мульчування пристовбурних смуг черешні обумовлює
зменшення кількості поливів на 2-3 шт. і економію води на 11-49%.
В еколого-біологічному саду черешні спостерігається підвищення
хлорофільного індексу в листках та антиоксидантів в плодах за умов
задерніння.
Серед сортів персика, які вивчаються, найбільш сильнорослим виявився
сорт Посол миру, більш потенційно продуктивними – сорти Кримський
феєрверк, Редхавен і Посол миру.
У результаті моніторингу ентомоценозу в насадженнях яблуні, було
встановлено 3 покоління яблуневої плодожерки, а сезонна динаміка льоту її
метеликів тривала 176 днів.
Пропозиції щодо впровадження наукових розробок. Застосування
сортової нормуючої обрізки персика дозволяє додержувати баланс між ростом і
плодоношенням дерев та отримувати продукцію високої якості.
Визначено раціональні схеми посадки підщеп вишні магалебської в
шкілці саджанців черешні а саме 80+50х2 см (77,0 тис. шт. га). В даному
варіанті спостерігається покращення мікроклімату в рядах та зручність догляду
за саджанцями. Впровадження природного задерніння та інших елементів
біолого-екологічного садівництва в насадженні черешні дозволяє покращити
фізичні властивості ґрунту, збагатити ґрунтову біоту та створити сприятливі
умови для розвитку корисної ентомофауни.
Застосування біопрепаратів Азотофіт-р та Фітоцид-р на овочевих
культурах в умовах відкритого ґрунту підвищує врожайність, стимулює ріст і
розвиток рослин та прискорює процеси достигання плодів.
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13. Програма №0116U002734 «Обґрунтування та розробка нових і
вдосконалення існуючих технологій охолоджених та консервованих рослинних
продуктів». Науковий керівник – д.с.-г.н. Сердюк М.Є.
Напрям роботи: розробка нових та вдосконалення існуючих технологій
зберігання та консервування рослинних продуктів.
Результати. Розроблені комплексні антиоксидантні композиції, що
дозволяють зменшити втрати від мікробіологічних хвороб і подовжити термін
зберігання яблук, груш, сливи та огірків, томатів, перцю і кабачків. Розроблено
заходи, що дозволяють скоротити втрати маси і подовжити термін зберігання
плодів. Встановлено сортимент зелені базиліку, шпинату, петрушки з
максимальним вмістом поліфенольних сполук і вітаміну С. Визначено основні
параметри культивування та морфологічні показники екзотичних видів
дереворуйнівних грибів родів Pleurotus, Flammulina, Calocybe на субстратах з
місцевих сільськогосподарських відходів (соломи ячменю та лушпиння
соняшнику). Протягом 2018 року було описано 4 штами грибів Pleurotus (2),
Cyclocybe (2), а саме: визначені середні розміри зростків і плодових тіл,
коефіцієнти втрати маси урожаю за умов пакування окремими плодовими
тілами для штамів гливи. Визначено переваги штаму Cyclocybe aegerita Martin,
який мав БЕ 35% на ферментованих субстратах та 50% БЕ на стерильних
субстратах, що відповідно на 15 та 20% вище порівняно зі штамом Cyclocybe
aegerita 440.
Розраховано формулу загальної втрати сировини грибів у процесі
виготовлення грибного порошку. Для печериці цей коефіцієнт складає 0,086,
для гливи – 0,093. Перевірено можливість культивування сирних плісеней на
середовищах зі стандартною рецептурою. Найбільшу швидкість вегетативного
росту було визначено для Penicillium caseicolum (59 мм/доба), найменшу для
Penicillium candidum (42 мм/доба) на середовищах з мальтдекстрозою
Розроблено рецептури плодово-ягідних джемів із підвищеною
біологічною цінністю. Досліджено технологічну сортопридатність винограду,
вирощеного в Запорізькій області.
14. Програма №0116U002735 «Оцінка стану довкілля за результатами
дослідження наземних та водних екосистем південної України». Науковий
керівник – д.б.н. Волох А.М.
Напрям роботи: дослідження екології та морфології основних
компонентів наземних та водних екосистем, особливості їх популяцій, а також
розробка заходів щодо ефективності управління органічними ресурсами з
метою оптимізації їх використання, збереження та відтворення.
Результати. Зафіксовано зростання суми позитивних температур,
підвищення
середньорічної
температури
повітря
та
зниження
вітроциркуляційних процесів на території Запорізької області. Це спричинило
активізацію ґрунтової ерозії і разом із забрудненням середовища різними
полютантами підвищило мінералізацію р. Молочної, яка перевищує ГДК у 1,5 4,5. Гідрохімічний склад підземних вод даної території сульфатний з
підвищеним вмістом хлоридів, при високій мінералізації від 1,2 – 3,7 г/дм3.
Наслідком забрудненням середовища є високі значення трапляння та рясності
синьо-зелених водоростей, які виявлені у більшості проб ґрунту. Про це
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свідчить значна динаміка коефіцієнтів асоційованості деяких з них у межах від
-4 до 100% та скорочення видового різноманіття таких комах, як совки, а також
степові види птахів та ссавців. Зазначене стосується й водних організмів у
Молочній, Азовському морі та оз. Сиваш. Це створило суттєві загрози для
угруповань зональних організмів, які проявились у скороченні їх чисельності,
зникненні деяких локалітетів і навіть видів.
15. Програма №0116U002736 «Розробка методологічної бази для
визначення надійності операторів мобільної сільськогосподарської техніки на
підприємствах АПК». Науковий керівник – к.т.н. Рогач Ю.П.
Напрям роботи: розробка методики з визначення професійної
придатності та компетентності операторів мобільної сільськогосподарської
техніки, програми по визначенню безпомилкової роботи та визначення
індивідуального професійного ризику операторів.
Результати. Внаслідок проведених досліджень було розроблено
методику і програму з визначення безпомилкової роботи операторів мобільної
сільськогосподарської техніки. Застосування даної методики для визначенню
безпомилкової роботи операторів дозволить скоротити чисельність аварій на
виробництві, знизити кількість людських жертв та матеріальні втрати.
Визначено індивідуальний професійний ризик операторів мобільної
сільськогосподарської техніки при вирощуванні зернових та технічних культур.
Доведено, що надійність діяльності оператора не залишається величиною
постійною, а змінюється із часом. Це обумовлено як зміною умов діяльності так
і коливанням стану оператора.
Пропозиції щодо впровадження наукових розробок. Застосування
даної методики для визначенню безпомилкової роботи операторів мобільної
сільськогосподарської техніки при вирощуванні зернових та технічних культур
дозволить скоротити чисельність аварій на виробництві, знизити кількість
людських жертв та матеріальні втрати.
НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового
виробництва Півдня України
16. Програма №0116U002737 «Розробка методики оцінки експортного
потенціалу АПК регіону». Науковий керівник – к.е.н. Карман С.В.
Проаналізовано показники порівняльних переваг сільськогосподарської
та продовольчої продукції для Запорізької області та країни. Виявлено
провідну роль експортного потенціалу в конкурентоспроможності країни та
регіону. Стабільну порівняльну перевагу у торгівлі продукцією рослинництва
Запорізький регіон утримує по товарній позиції 10 «Зернові культури».
Визначено напрями вдосконалення товарної структури зовнішньої
торгівлі з метою підвищення вигоди регіону від участі у міжнародному
товарному обміні. Доцільність переорієнтації експорту на товари переробки, які
потенційно здатні забезпечувати порівняльну перевагу, що підтверджується
позитивним середнім значенням RCAr за п’ятирічний період (товарні позиції
11 «Продукція борошномельно-круп’яної продукції», 15 «Жири та олії
рослинного або тваринного походження», 19 «Готові продукти із зерна», 20
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«Продукти переробки овочів», 21 «Різні харчові продукти», 22 «Алкогольні та
безалкогольні напої та оцет»).
Встановлено необхідність комплексного підходу до реалізації
економічної політики регіону у напрямі підвищення ефективності власного
виробництва овочів, які закупає регіон.
17. Програма №0116U002738 «Маркетингова стратегія розвитку аграрних
підприємств». Науковий керівник – д.е.н. Легеза Д.Г.
Проаналізовано сукупність тенденцій, особливостей і напрямів впливу
факторів мікросередовища на діяльність підприємств на галузевих
сільськогосподарських ринках та ринках харчової промисловості Запорізької
області. Виявлено методичні підходи щодо аналізу маркетингового середовища
через використання експертних оцінок, які згруповані за факторними ознаками,
що надає можливість оцінити вплив кожної групи факторів на діяльність
підприємств на галузевих сільськогосподарських ринках та ринках харчової
промисловості. Запропоновано дослідження маркетингового середовища ринку.
Теоретична значущість передбачає оцінку факторів мікросередовища,
виявлення маркетингових проблем та можливостей, визначення альтернатив
розвитку галузевих сільськогосподарських ринків та ринків харчової
промисловості як Запорізької області, так і Південно-східного регіону України.
18. Програма №0116U002739 «Розробка науково-методичних основ
формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні». Науковий
керівник – д.е.н. Яворська Т.І.
З’ясовано, що за основними показниками підприємницької діяльності
Запорізька область знаходиться в першій десятці серед регіонів України.
Встановлено, що значний вплив на економічний та соціальний розвиток області
здійснюють середні та малі підприємства, які забезпечують трохи менше
половини всього обсягу продукції, робіт та послуг, функціонуючи та
створюючи робочі місця в різних сферах економічної діяльності.
Проаналізовано, що серед основних секторів економіки найкращі
результати продемонстрували підприємства сільського, лісового і рибного
господарства, де 90,3% середніх підприємств і 95,9% малих підприємств були
прибутковими. Визначено, що попри безперечну важливість великих
підприємств для економіки області та країни, для формування ВВП та
бюджетів, вони не здатні забезпечити споживачів рядом товарів та послуг.
З’ясовано, що за період дослідження спостерігається тенденція до
постійного
зростання
товарообороту роздрібної торгівлі. Тенденція
збільшення у структурі роздрібного товарообороту
питомої ваги
продовольчих товарів характеризує негативне становище споживчого ринку.
Встановлено, що провідне місце в структурі оптового товарообороту
підприємств області продовжують займати непродовольчі товари. Визначено,
що зміни, які зараз відбуваються в розвитку роздрібного товарообороту
України, створюють сприятливу кон'юнктуру для виробника та несприятливу
для споживача.
Досліджено, що в умовах загострення фінансової кризи особливо
болісною для населення стає проблема необґрунтованого зростання цін на
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споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари.
Рекомендовано розв’язання зазначеної проблеми комплексним підходом із
застосуванням як методів державного цінового регулювання, так і ринкових
механізмів. Адже, саме у період кризових явищ споживачі намагаються знизити
свої поточні споживчі витрати за рахунок скорочення споживання
непродовольчих товарів на користь товарів продовольчих. Визначено, що
вивченню особливостей роботи бірж, їх структури, складу, рівнів управління
допомагає їх класифікація, тобто об’єднання біржових структур у визначені
групи відповідно до вибраної ознаки класифікації.
19. Програма № 0116U002740 «Формування ефективної системи
менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону». Науковий керівник –
д.е.н. Нестеренко С.А.
Проаналізовано
аспекти
управління
конкурентоспроможністю
підприємств регіону в сучасних умовах господарювання; обґрунтовано
методику оцінки
рівня конкурентоспроможності підприємств в системі
менеджменту, виявлено провідні чинники впливу на конкурентоспроможність,
встановлено комплекс показників, які відбивають рівень внутрішньої та
зовнішньої конкурентостійкості підприємства та рівні управління нею.
Теоретична значущість полягає у поглибленні системного підходу щодо
концепції управління конкурентоспроможністю підприємств. Практична
значущість: розроблено та запропоновано вектор реалізації пріоритетних
напрямів стратегії конкурентоспроможного розвитку. Проаналізовано аспекти
управління продуктивністю праці; обґрунтовано методику оцінки рівня життя
населення в контексті забезпечення його продуктивної зайнятості, Виявлено
провідні чинники впливу на людський капітал та рівень якості трудового життя
населення через призму кадрової політики підприємств. Встановлено комплекс
показників, які є складовими системи оцінки тактичної ефективності
інституційного регулювання зайнятості та ринку праці та їх ієрархічне
групування в сенсі впливу на сумарні показники використання робочої сили.
Теоретична значущість полягає у поглибленні системного підходу щодо
концепції управління продуктивністю праці підприємств та якістю трудового
життя населення. Практична значущість: алгоритм оцінки якості життя через
призму реалізації програми забезпечення ефективної зайнятості населення.
Проаналізовано особливості формування інтеграційних утворень на базі
селянських домогосподарств. Виявлено основні проблеми формування
інтеграційних утворень на базі селянських домогосподарств. Встановлено
умови активізації розвитку утворень на базі селянських домогосподарств.
Теоретична значущість полягає у необхідності формування концепції
розвитку особистих селянських господарств. Практична значущість:
запропоновано основу стратегії розвитку особистих селянських господарств.
20. Програма № 0116U002741 «Науково-методологічні засади обліковоаналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку
суб'єктів господарювання». Науковий керівник – д.е.н. Трусова Н.В.
Визначено поняття соціального та екологічного обліку, як логічно
завершеної, комплексно сформованої системи знань, на підставі якої
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запропонована категорія «бухгалтерський облік сталого розвитку», що означає
систему обліково-аналітичного забезпечення виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання інформації про екологічносоціальний стан та заходи, що надасть користувачам інформацію та дозволить
встановити баланс між забезпеченням соціальних потреб, захистом інтересів
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі
та фінансово-економічним розвитком підприємства. Доведено, що механізм
амортизаційних відрахувань має бути розроблений таким чином, щоб динаміка
обсягів зменшення оподатковуваного прибутку підприємств на суми
амортизаційних відрахувань максимально відповідали динаміці реальної
економічної амортизації цього активу, тобто, відображали зниження вартості
активу в режимі реального часу. Обґрунтована відсутність прямої залежності
між вартістю основних фондів та обсягами валової доданої вартості (ВДВ) у
розрізі видів економічної діяльності. Така залежність відслідковується при
порівнянні динаміки капітальних вкладень та ВДВ, тобто зростання
капітальних вкладень супроводжується відповідним зростанням ВДВ.
Визначено, що економічна політика Запорізької області має провадитися
як мінімум за чотирма напрямками, які забезпечать стійкий ефективний
розвиток: інвестиційна політика; політика в сфері державної підтримки;
земельна політика; політика розвитку малих форм господарювання. При цьому
заходи, які мають реалізуватися за названими напрямками, повинні
здійснюватися не розрізнено, а у взаємозв'язку і взаємодії один з одним.
Розроблена модель раціонального кредитного забезпечення аграрних
підприємств, яка передбачає розрахунок середньозваженої вартості кредитної
ставки на фінансовому ринку, і є дохідністю кредитної операції банків в
діапазоні кредитного забезпечення суб’єктів аграрного бізнесу та сільського
господарства в цілому. Враховуючи частку кредиту в загальному обсязі
фінансування інвестиційних проектів аграрних підприємств та кількість груп
проектів, визначено джерела їх фінансування та практичні дії банківських
структур з надання й погашення позик. Застосовано диференційований підхід
раціонального кредитування до окремого позичальника, який за ефективної
реалізації програми фінансування інвестиційних проектів в сільському
господарстві забезпечує дохідність банківських кредитних операцій.
21. Програма № 0116U002742 «Розробка науково-методичних основ
фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських
територій в умовах підвищення самостійності регіонів». Науковий керівник –
к.е.н. Яцух О.О.
Встановлено,
що
законодавчі
зміни
щодо
оподаткування
сільськогосподарських підприємств (збільшення ставок єдиного податку,
скасування спецрежиму ПДВ) спричинили погіршення фінансових показників
сільськогосподарських підприємств. Сума єдиного податку для підприємств,
які спеціалізуються на рослинництві збільшилась у 50 разів у 2017 році
порівняно з 2014 роком. Рентабельність сільськогосподарських підприємств
також впала (в 2016 році вона складала 32,4 %, в 2015 р. – 41,7%).
Запропоновано алгоритм проведення комплексної оцінки фінансового
стану розвитку сільських територій, який включає наступні етапи: 1)
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підготовчий, який включає аналіз й оцінку норм чинної законодавчої бази
відносно формування та використання фінансових ресурсів, що акумулюються
у
місцевих
бюджетах;
аналіз
соціально-економічного
розвитку
адміністративно-територіальної одиниці; аналіз виконання місцевих бюджетів
за доходами та видатками; 2) основний − визначення та оцінка якісних
характеристик фінансової стійкості місцевих бюджетів – розрахунок
бюджетних коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість місцевого
бюджету певної адміністративно-територіальної одиниці; порівняння
отриманих результатів із встановленими пороговими значеннями коефіцієнтів
фінансової стійкості та визначення типу фінансової стійкості місцевого
бюджету; 3) завершальний − розрахунок інтегрального показника рівня
фінансової стійкості місцевих бюджетів. Даний методичний підхід дозволить
забезпечити підґрунтя для формування спроможних, самодостатніх
територіальних громад, які б володіли відповідними матеріальними,
фінансовими ресурсами, територією та об’єктами соціальної інфраструктури,
необхідними для ефективного виконання покладених на їхні органи місцевого
самоврядування завдань та функцій.
Проведений аналіз рівня інвестиційного забезпечення розвитку
підприємницької діяльності аграрного сектору економіки, дозволив зробити
висновок, що за результатами 2016 року в Україні спостерігається пожвавлення
фінансування розвитку сільськогосподарських підприємств як з боку
вітчизняних, так і з боку іноземних інвесторів. Основним завданням для
агарного сектору залишається ефективне
використання залучених
інвестиційних ресурсів.
НДІ зрошуваного садівництва
22. Програма № 0116U006022 «Розробка засобів механізації і систем
безпеки для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва
та розсадництва плодових культур». Науковий керівник – д.т.н. Караєв О.Г.
Проаналізовано відповідність існуючих технологій щодо забезпечення
вирощування сертифікованого садивного матеріалу та виробництва якісної і
екологічно безпечної плодової продукції. Виявлено, що підвищення за
останні роки добової температури повітря
під час вегетації саджанців
зменшує відхід саджанців першого товарного сорту і збільшуються їх
собівартість за рахунок енерговитрат на викопування саджанців з ґрунтового
масиву; виявлено, що екологічна рівновага в садах може бути досягнута за
рахунок раціонального використання пестицидів в молодих садах.
Встановлено що сажанці плодових культур доцільно вирощувати на
грядах, які мають підземну і наземну частини. Завданням підземної частини
має бути створення оптимальних умов для розвитку кореневої системи
саджанців, які полягають у формуванні оптимальної щільності ґрунту та
необхідного рівня його родючості.
Встановлено, що екологічна безпека і ресурсоощадність виробництва
плодів може бути забезпечена за рахунок застосування в саджанцях до
п’ятирічного віку обприскувачів тунельного типу. Теоретична значущість
полягає у поглибленому розумінні оптимальних умов для росту та розвитку
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саджанців і плодових дерев, а також в отриманні вхідних даних для
розробки відповідних машин і їх робочих органів.
Практична значущість полягає в надані виробникам можливості у
формуванні оптимальної щільності ґрунту у грядах та необхідного рівня його
родючості, а також у зниженні собівартості саджанців, плодів і поліпшенні
екологічних умов в молодих садах.
Госпдоговірні та держбюджетні науково-дослідні роботи
У 2018 році в університеті виконувалось 5 госпдоговірних НДР на основі
укладених договорів із 8 підприємствами та організаціями. Загальний обсяг
фінансування наукових досліджень склав 605,4 тис. грн (рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Динаміка фінансування НДР, тис. грн.
У реалізації госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2018 р. брали
участь 32 особи, з них 2 штатних працівники, 3 доктори наук та 16 кандидатів
наук.
Таблиця 3.1
Перелік
науково-дослідних робіт та послуг за 2018 рік
Вартіс
№
Термін
Шифр
Назва
ть
Керівник
п/
Назва теми
виконан
теми
замовника
робіт,
теми
п
ня
грн.
1 «Проведення
підприємства 01.01.20 40638 Петров
науково- практичних
, організації, 18
0
В.В.
01Нсемінарів та
установи
2013
конференцій,
31.12.20
навчання і перевірка
18
61

2

3

4

5

6

7

знань із загальних
питань охорони
праці посадових
осіб і фахівців
підприємств, установ
і організацій
Запорізької області
незалежно від форм
власності та видів їх
діяльності»
«Проект організації і
розвитку
мисливського
господарства ГО
Мисливський клуб
«Трофей»»
«Підготовка проекту
організації і розвитку
мисливських
господарств
Чернівецької
обласної організації
УТМР»
«Підготовка проекту
організації і розвитку
мисливських
господарств
Хмельницької
обласної організації
УТМР»
«Створення
академічного бізнес –
інкубатору на базі
ТДАТУ»

«Надання
консультативних та
інформаційних
послуг під час
семінарів на базі
бізнес-інкубатору
ТДАТУ»
«Ресурсоенергозберіг

03Н2016

03Н2016

03Н2016

04Н2017

04Н2017

01Н-

ГО
Мисливськи
й клуб
«Трофей»

10.03.20
1810.03.20
19

3000

Волох
А.М.

Чернівецька
обласна
організація
УТМР

01.03.20
1815.04.20
19

9000

Волох
А.М.

Хмельницька
обласна
організація
УТМР

05.03.20
1805.03.20
19

9000

Волох
А.М.

ДО
«Регіональни
й фонд
підтримки
підприємниц
тва в
Запорізькій
області»
Виконавчий
комітет
Мелітопольс
ької
міськради в
Запорізькій
області
Мелітопольс

07.05.20
1831.12.20
18

95000

Карман
С.В.

01.09.20
1831.12.20
18

60000

Болтянсь
ка Л.О.

01.10.20

3000

Ковальов
62

аючі експлуатаційні
режими роботи
електроприводів
змінного струму»
8

2018

«Розробка проекту
організації
автомобільного
господарства ТОВ
«ЛАНА»

02Н2018

ьке
міжрайонне
управління
водного
господврства
ТОВ «СПП
ЛАНА»

О.В.

1831.12.20
18

01.12.20
1801.12.20
20

20000

Дідур
В.А.

60538
0

ВСЬОГО

Підготовка наукових кадрів
Однією із основних запорук виконання програми «Наука в ТДАТУ» є
наявність кадрового потенціалу, здатного здійснювати ефективну наукову
діяльність у ринкових умовах сільськогосподарського виробництва.
Структура викладацького складу університету показує, що 70 %
співробітників вишу мають науковий ступінь (рис. 3.2).

348
59%
11%

%6
%

Рис. 3.2 – Викладацький склад університету
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється
в аспірантурі – за дев’ятьма спеціальностями (табл. 3.2) та в докторантурі – за
п’ятьма спеціальностями (табл. 3.3).
За рахунок коштів Державного бюджету України протягом 2018 р. у
аспірантурі навчалося 40 осіб, в т.ч. 30 аспірантів – з відривом від виробництва,
10 - без відриву від виробництва, в тому числі 2 особи – заочне (контрактне)
навчання).
За звітний період у Таврійському ДАТУ науковий ступінь доктора наук
отримали 5 співробітників. У підсумку на 1 січня 2019 р. в університеті
здійснюють наукову діяльність 33 штатних доктори наук.
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Таблиця 3.2
Спеціальності аспірантури ТДАТУ
Кількість аспірантів
Шифр
протягом 2018 р.
галузі
Назва галузі наук і
науки і
з відривом
без відриву
спеціальності
спеціальнос
від
від
ті
виробництва виробництва
Технічні науки
14
2
Галузеве машинобудування
5
2
133
Електроенергетика,
141
електротехніка та
4
електромеханіка
Машини і засоби механізації
05.05.11
сільськогосподарського
4
виробництва
Електротехнічні комплекси і
05.09.03
1
системи
Сільськогосподарські науки
4
2
Агрономія
3
2
201
Первинна обробка продуктів
06.01.15
1
рослинництва
Біологічні науки
2
Екологія
2
03.00.16
Економічні науки
8
6
Економіка
3
3 (2)*
051
Фінанси, банківська справа та
072
1
страхування
Маркетинг
3
1
075
Підприємництво, торгівля та
076
1
біржова діяльність
Економіка та управління
08.00.04
підприємствами (за видами
2
економічної діяльності)
Педагогічні науки
2
Професійна освіта
015
2
(за спеціалізаціями)
Всього
30
10

- контрактне навчання (2 особи)
У 2018 р. у ТДАТУ було розширено здійснення освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 181 «Харчові технології».
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Таблиця 3.3
Докторанти Таврійського ДАТУ, 2018 р.
№
п/п

ПІБ

Термін
перебування
у
докторантурі

Спеціальність

Назва ВНЗ чи
наукової
установи, де
перебуває
докторант
Таврійський
ДАТУ

1

Кашкарьов
Антон
Олександрович

11.12.201511.12.2018

2

Величко
Олена
Вадимівна

3

Лисенко
Ольга
Валеріївна

01.12.2014 01.12.2017
(декретна
відпустка)
13.09.2016
13.09.2018

4

Дідур
Володимир
Володимирович
Сербій
Євген
Костянтинович
Серських
Надія
Сергіївна
Єременко
Оксана
Анатоліївна
Сокол
Олег
Григорійович

13.09.2016
13.09.2018

05.09.03 електротехнічні
комплекси і
системи
05.01.01Таврійський
прикладна
ДАТУ
геометрія,
інженерна графіка
141 –
Таврійський
електроенергетика, ДАТУ
електромеханіка та
електротехніка
133 – галузеве
Таврійський
машинобудування ДАТУ

13.09.2017
13.09.2019

133 – галузеве
машинобудування

Таврійський
ДАТУ

13.09.2017
13.09.2019

075 – маркетинг

Таврійський
ДАТУ

02.03.201502.03.2018

06.01.09 –
рослинництво

НУБіП

21.12.201520.12.2018

ННЦ
«Інститут аграрної
економіки»

9

Трачова
Дар`я
Миколаївна

30.12.201530.12.2018

10

Речка
Катерина
Миколаївна

01.02.201601.02.2019

08.00.09 бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит (за видами
ек.діяльності)
08.00.09 бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит (за видами
ек.діяльності)
08.00.04 –
економіка та
управління
підприємствами

5

6

7

8

ННЦ
«Інститут аграрної
економіки»
Запорізький
національний
університет
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11

12

13

14

Єременк
о Денис
Володимирович
Тітова
Олена
Анатоліївна
Коноваленко
Анастасія
Сергіївна
Колокольчикова
Ірина
Володимирівна

17.10.2016
17.10.2018
01.10.201701.10.2019
13.09.201813.09.2020
01.09.201801.09.2020

(за видами
ек.діяльності)
051 – економіка

НУБІП

015-професійна
освіта (за
спеціалізаціями)
075 – маркетинг

МДПУ
ім. Богдана
Хмельницького
Таврійський
ДАТУ

051 - економіка

Полтавська
державна аграрна
академія
Таблиця 3.4

Захист дисертацій у Таврійському ДАТУ, 2018 р.
П.І.Б.

Спеціальність

Докторські дисертації
1. Самойчук
05.18.12 –
Кирило
процеси та
Олегович
обладнання
харчових,
мікробіологічн
их та
фармацевтични
х виробництв
2. Єременко
06.01.09 –
Оксана
рослинництво
Анатоліївна

3. Сердюк
Марина
Єгорівна

05.18.13 –
технологія
консервованих
і охолоджених
харчових
продуктів

Тема дисертації

В якій спеціалізованій
вченій раді захищена

Розвиток наукових
основ
гідродинамічного
диспергування
молочних емульсій

Д 64.088.01
у
Харківському
державному
університеті
харчування та торгівлі

Агробіологічні
основи формування
продуктивності
олійних культур в
Південному степу
України
Наукові засади
холодильного
зберігання плодів з
використанням
обробки
антиоксидантними
речовинами

Д 67.830.01
у ДВНЗ «Xерсонський
державний
аграрний
університет»
Д41.088.01
в
Одеській
національній академії
харчових технологій
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4. Журавель
Дмитро
Павлович

05.05.11 –
машини і
засоби
механізації
сільськогоспод
арського
виробництва

5. Ортіна
Ганна
Володимирівн
а

25.00.02 –
механізми
державного
управління

Кандидатські дисертації
6. Ігнатьєв
05.05.11 –
Євген
машини і
Ігорович
засоби
механізації
сільськогоспод
арського
виробництва
7. Кушлик
05.09.03 –
Руслан
електротехнічні
Ромаович
комплекси та
системи

8. Ткаченко
Марія
Юріївна

03.00.17 гідробіологія

Методологія
підвищення
надійності
сільськогосподарськ
ої техніки при
використанні
біопальномастильних
матеріалів
Державна політика
антикризового
розвитку реального
сектору економіки
України

Д 18.819.01
у
Таврійському
державному
агротехнологічному
університеті

Обґрунтування
параметрів
комбінованого
агрегату для
збирання гички на
основі орнопросапного трактора
Обґрунтування
параметрів
електротехнологічно
го комплексу для
покращення
функціональних
властивостей
біопального
Біологія бичка
кругляка Neoqobius
melanostomus (Pall.,
1814) морських та
прісноводних
водойм АзовоЧорноморського
регіону»

Д 18.819.01
у Таврійському
державному
агротехнологічному
університеті

Д 64.707.03
у Національному
університеті
цивільного захисту
України

Д 18.819.01
у Таврійському
державному
агротехнологічному
університеті

Д 41.258.01
у ДУ «Інститут
морської біології НАН
України»

Пропаганда і впровадження закінчених ндр та дкр
Із числа виконуваних наукових робіт у звітному році впроваджено більше
100 розробок, із них більше 55 – у виробництво і 45 – у навчальний процес.
За поданням Таврійського ДАТУ фірма «Elvorti» (м. Кропивницький)
виготовила і передала на випробування 12-и рядну систему машин для
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вирощування просапних культур з міжряддями 70 см. До складу цих машин
входять просапна сівалка Leda-12 (рис. 3.3) та культиватор КРНВ-8,4 (рис. 3.4).

Рис. 3.3 ‒ Трактор ХТЗ-170 у агрегаті з сівалкою Leda-12

Рис. 3.4 ‒ Трактор МТЗ-892 з культиватором КРНВ-8,4
За договором з ТОВ «Оріхівсільмаш» випробувано нову ротаційну
борону БР-8 (рис. 3.5) на обробітку парів.
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Рис. 3.5 ‒ Борона БР-8 у роботі
Лабораторією
машиновикористання
в
землеробстві
проведено
випробування плуга з те-кроновими полицями і польовими дошками (рис. 3.6).

Рис. 3.6 ‒ Тензометричний плуг з терконовими полицями
і польовими дошками
Науковцями ТДАТУ розроблено і упроваджено:
- рецептури та вдосконалено технології виготовлення плодово-ягідних
джемів. Виробництво джему з додаванням пектиновмістної речовини суттєво
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покращує його органолептичні властивості за показниками – зовнішній вигляд,
консистенція, аромат і смак;
- рецептури та вдосконалено технології виготовлення перекусних
консервів на основі їстівних грибів;
- сучасні технології, зберігання та транспортування їстівних грибів;
- технології виготовлення грибного порошку;
- технології та рецептури виготовлення грибних снеків.
З метою популяризації власних розробок та результатів досліджень
фахівці НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового
виробництва беруть постійну участь у районних, обласних та всеукраїнських
семінарах, форумах та інших науково-практичних заходах. Так, протягом 2018
р. за підтримки ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих
служб України» та Департаменту агропромислового розвитку Запорізької
облдержадміністрації для землевласників та орендарів сільськогосподарських
угідь було проведено 5 науково-практичних семінарів у громадах та районах
області на тему: «Земельна реформа: на шляху до формування ринку землі»
(к.е.н. Прус Ю.О.).
У 2018 р. ТДАТУ спільно з ГС «Аграрний союз України», ГО «Інститут
податкових реформ» та діловим виданням «АгроPRO» для власників,
керівників та бухгалтерів сільськогосподарських підприємств і фермерських
господарств
було проведено 5 всеукраїнських семінарів-нарад на
теми:«Актуально про податки, землю та працю для сільськогосподарських
підприємств», «Актуальні законодавчі зміни до податкового, земельного та
трудового законодавства для сільськогосподарських підприємств» та «2018 рік
– час змінити підхід до економічної складової діяльності агропідприємства»
(к.е.н. Цап В.Д. та к.е.н. Яцух.О.О.).
Науковці НДІ беруть активну участь у виконання регіональних програм
розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу. У 2018 р. на
замовлення ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій
області» науковці виконували роботу з теми: «Створення академічного бізнесінкубатору на базі ТДАТУ» (керівник – к.е.н. Карман С.В.). За час
функціонування бізнес-інкубатору були проведені освітні заходи для
формування необхідних знань щодо економіки, маркетингу, обліку та
оподаткування підприємницької діяльності,проведено майстер-класи та
семінари з питань пошуку інноваційних ідей створення власного бізнесу та
майстерності презентації власних бізнес-проектів.
На замовлення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради на
виконання заходів з реалізації Комплексної міської програми «Сприяння
розвитку підприємництва в м. Мелітополь Запорізької області 2017-2018 роки»
виконувалася робота за темою «Організація та проведення комплексного
аналізу поточного фінансово-економічного стану малих та середніх
підприємств» (керівник – д.е.н. Яворська Т.І.). На основі проведеного аналізу
визначено перешкоди для розвитку малого та середнього бізнесу та
запропоновані перспективні шляхи покращення бізнес-клімату у місті
Мелітополі, які будуть враховані у Комплексній програми розвитку
підприємництва на 2019-2020 рр.
На замовлення підприємств харчової галузі м. Мелітополя були
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проведені маркетингові дослідження (керівник – д.е.н. Легеза Д.Г.). Для ТОВ
«Кондитерська фабрика «Фантазія» проводилося дослідження перспектив
розвитку на локальному ринку. Був оцінений рівень лояльності та імідж
закладів серед споживачів, досліджено споживчі мотивації при відвідуванні
закладів громадського харчування, визначено доцільність розширення
асортименту страв, виявлено перспективи розвитку закладу. Для ПП
«Молокозавод-Олкком» проводилося дослідження конкурентних позицій на
локальному ринку молока та молочних продуктів. У результаті було оцінено
рівень попиту на молоко та молочну продукцію підприємства, досліджено
споживчі мотивації населення при виборі молока та молочної продукції,
оцінено конкурентну позицію ТМ «Молочна ріка» на ринку молока та
молочних продуктів та визначено рекомендації щодо зміцнення конкурентної
позиції ПП «Молокозавод-Олком» на локальному ринку молока та молочних
продуктів.
Новизна розробок аспірантів та вчених університету підтверджена 182
охоронними документами. Двадцять шість винаходів вже мають практичне
впровадження.
За ініціативи вчених університету у звітному році було організовано 3
міжнародних та 7 всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій.
З урахуванням участі у виїзних заходах, науковцями ТДАТУ на загал зроблено
858 наукових доповідей.
З метою здійснення маркетингу наукових розробок науковці університету
беруть активну і постійну участь у проведенні науково-практичних семінарів, Днів
поля тощо.
З 2015 року ТДАТУ є активним учасником інноваційно-освітнього
кластера «Агротехніка», організованого ведучими ВНЗ аграрного профілю з
метою синтезу діяльності державних адміністрацій, крупних виробників країни
та вищих навчальних закладів. Робота кластеру направлена, зокрема на
проведення спільних виробничих випробувань нових агрегатів, погодження
тематики науково-дослідної роботи с виробництвом.
Важливою складовою сучасних агротехнологій виступають біотехнології.
За підтримки Президентського фонду Л. Кучми «Україна» в ТДАТУ з 2013 р.
функціонує Центр природного землеробства «Таврія органік», головним
завданням якого є розповсюдження досвіду застосування природних технологій
у рослинництві, дослідження технологій та вимог до с.-г. техніки природного
землеробства, формування системи маркетингу органічної продукції.
Науковці університету беруть постійну участь у районних семінарах,
науково-практичних заходах, які організовує Департамент агропромислового
розвитку Запорізької облдержадміністрації. Увійшло в практику постійне
запрошення провідних вчених ТДАТУ на виробничі семінари у райони
Запорізької та інших областей країни, науково-практичні форуми з питань
використання нетрадиційних джерел енергії, які організовує і проводить
Запорізька торгово-промислова палата та ін. Так, протягом 2018 р. за підтримки
районних державних адміністрацій для керівників та головних спеціалістів
сільськогосподарських підприємств було зроблено більше 40 доповідей на
актуальні теми, взято участь у 8 виставках, у т.ч. у міжнародній «Агро-2018».
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У напрямку апробації результатів досліджень за межами країни
аспірантами і науковцями університету за звітний період опубліковано 100
статей. Хоча цей показник поступово зростає, проте на досягнутому зупинятися
не можна. Науковий потенціал ТДАТУ здатний на цьому терені досягти значно
кращих результатів. Підтвердженням тому є кількість публікацій, надрукованих
протягом 2018 р. у наукових виданнях України – 1000 статей (рис.3.7).

Рис. 3.7 – Динаміка публікацій співробітників університету
У ТДАТУ плідно працюють 15 наукових шкіл. Для оприлюднення
результатів наукової діяльності в університеті засновано 3 фахових видання, у
т.ч. одне – електронне. Розпочато випуск англомовного журналу з
перспективою подальшого його реєстрування у наукометричній базі Scopus або
Web of Science.
Слід підкреслити, що за кількісним показником рівень публікацій між
факультетами університету не однаковий. У 2018 р. усіх дещо випереджує
факультет економіки та бізнесу, а механіко-технологічний факультет протягом
останніх років поступово збільшує кількість публікацій (рис. 3.8).
1 – Економіки та бізнесу
2 – ІКТ
3 – Агротехнології та екології
4 – Механіко–технологічний
5 – Енергетичний
6 – ННІ ЗП

Рис. 3.8 – Розподіл публікацій між факультетами університету
Вченими університету за звітний період опубліковано 15 монографій
(додаток 2), 1 підручник та 16 навчальних посібників. Задля отримання
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задовільного рейтингу ТДАТУ у наступні роки ці показники мають бути значно
вищими. Потенційні можливості у співробітників університету для цього є.
Винахідницька діяльність
За результатами виконання науково-дослідних програм у 2018 році 74
співробітники та 54 студенти університету подали 319 заявок на захист
інтелектуальної власності, з них: 5 заявок – на винахід, 267 заявок – на корисну
модель та 47 заявок – на захист авторських прав на науковий твір.
У 2018 р. співробітниками університету отримано 182 охоронних
документи, з них: 176 патентів на корисну модель та 6 свідоцтв на авторське
право на науковий твір. За показниками цієї роботи університет знаходиться на
другому місці серед усіх аграрних вищих навчальних закладів та входить у
десятку кращих університетів України.

Рис. 3.9 – Динаміка отримання охоронних документів
на інтелектуальну власність
Якщо розглядати активність винахідницької діяльності у розрізі
факультетів, то слід зазначити, найактивніші серед них – факультети
агротехнологій та екології, енергетичний та механіко-технологічний, а серед
кафедр університету – «Машиновикористання в землеробстві» (завідувач –
д.т.н., проф. Надикто В.Т.), «Технічний сервіс та системи в АПК» (завідувач –
д.т.н., проф. Дідур В.А.), «Цивільна безпека» (завідувач – к.т.н., проф. Рогач
Ю.П.), «Обладнання переробних і харчових виробництв» (завідувач – к.т.н.,
доц.. Загорко Н.П.) «Електротехнології і теплові процеси» (завідувач – д.т.н.,
проф. Назаренко І.П..).
У звітному році слід зазначити активну участь співробітників факультету
економіки та бізнесу у поданні заяв на отримання авторських свідоцтв на
наукові твори.
У звітному році також продовжувалась робота з пошуку потенційних
інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права
інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів наукової
діяльності.
Відділ інтелектуальної власності та інформації університету надає
консультації (у т.ч. і через офіційний сайт ТДАТУ) щодо оформлення заявок на
об’єкти промислової власності співробітникам університету, аспірантам,
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магістрантам, студентам. Вказані послуги пропонуються і поза межами
університету.
Науково-технічна творчість студентів
Вченими університету проводиться відповідна робота щодо залучення
студентів як до теоретичної, так і до експериментальної наукової діяльності. У
2018 році у виконанні наукових досліджень у межах робочого часу викладачів
університету взяли участь 55 студентів.
У відділ з питань інтелектуальної власності та інформації за участю
студентів було подано у співавторстві 77 заявок на наукові розробки.
Отримано 36 патентів на корисну модель. (рис. 3.10).
Продовжують активно залучати студентів до винахідницької роботи
к.т.н., доцент кафедри електротехнології і теплових процесів Стручаєв М.І.,
к.т.н., доцент кафедри електороенергетики і автоматизації Петров В.О., к.т.н.,
доцент кафедри цивільної безпеки Малюта С.І.

Рис. 3.10 – Участь студентів у науковій діяльності
З метою популяризації винахідницької діяльності серед студентів, а
також виявлення перспективних розробок для привернення до них уваги
інвесторів та виробників, в ТДАТУ з 2016 року серед студентів започатковано
конкурс «Винахід року». Головними критеріями при оцінюванні винаходів
виступають актуальність задачі, що вирішується, рівень корисної моделі,
теоретичні та практичні дослідження, якість оформлення матеріалів заявки.
У 2018 році в конкурсі «Винахід року» взяли участь 43 студенти. Комісія
визначила кращі розробки, які захищені патентами України на корисну модель:
1 місце – РАДУЛОВА Л.М., магістр 22 МБ ЕЕ енергетичного факультету
2 місце – БУРИЧ К.О., магістр 11 МБ ЦБ факультету агротехнологій та
екології
3 місце – ВАРУША Є.О., магістр 21 МБ ЕЕ енергетичного факультету
Ці наукові розробки були беззаперечними лідерами, оскільки набагато
випередили інші роботи за кількістю набраних балів. Слід зазначити, що
високого рівня досягнуто завдяки плідній роботі студентського
конструкторського бюро ТДАТУ, яким керує заслужений винахідник України
к.т.н, доц. Малюта С.І.
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Кількарічний аналіз показує (див. рис. 3.10), що студенти ТДАТУ під
керівництвом і за безпосередньої участі викладачів щорічно публікують 9001000 наукових статей, роблять 1000-1200 повідомлень на конференціях
міжнародного та державного рівнів, беруть участь у різноманітних конкурсах
на кращу наукову роботу.
У 2018 році на базі ТДАТУ проведено 6 студентських конференцій
всеукраїнського та регіонального рівнів.
З 01 вересня по 01 листопада 2018 р. в університеті проводився I тур
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів. Було
представлено 112 наукових робіт по чотирьох напрямках: технічні науки,
природничі науки, гуманітарні науки; економічні науки (рис. 3.11).

1 – Економіки та бізнесу
2 – ІКТ
3 – Агротехнологій та екології
4 – Механіко–технологічний
5 - Енергетичний

Рис. 3.11– Динаміка участі факультетів університету у першому турі
Всеукраїнського студентського конкурсу на кращу наукову роботу
На загальному рівні найбільшу активність у 2018 р. проявили студенти
факультету економіки та бізнесу і факультету інженерії та комп’ютерних
технологій. Наукові роботи були розглянуті відповідними комісіями.
Результати оцінювання затверджені на науково-технічних радах НДІ МЗПУ,
НДІ АТЕ та НДІ ССЕРАПВ.
Відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та інших
конкурсів студентських наукових робіт у Таврійському державному
агротехнологічному університеті» визнано переможцями:
1 місце
1. ФЕДОРЕНКА С.В., магістра 16 МБ АІ групи механіко-технологічного
факультету;
2. СТРУКОВА В.С., студента 31сЕН групи енергетичного факультету;
3. МАЦУЛЕВИЧ Ю.О., студентку 21 ГМ факультету інженерії та
комп’ютерних
технологій:
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4. МІЛІЧ В.М., студентку 21 ХТ групи факультету агротехнологій та
екології;
5. ШКВИРЮ С.В., студента 41 МК групи факультету економіки та бізнесу;

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

2 місце.
ПАВЛЕНКА Є.Є., студента 41 ПМ групи механіко-технологічного
факультету;
ДУДІНУ М.П., магістра 22 МБ ЕЕ групи енергетичного факультету;
ДЕНИСЕНКА М.С., магістра 12 МБ КН групи факультету інженерії та
комп’ютерних технологій;
АЛІМОВУ І.О., магістра 11 МБ ЕК групи факультету агротехнологій та
екології;
МИХАЙЛОВУ М.С., магістра 11 МБ МК групи факультету економіки та
бізнесу;
3 місце
БАЩУКА Д.А., студента 24сАІ групи механіко-технологічного
факультету;
ШАРАПОВА О.С., магістра 22 МБ ЕЕ групи енергетичного факультету;
УГОЛЬНИКОВА В.В., магістра 12 МБ ГМ групи факультету інженерії та
комп’ютерних технологій;
ІВОВУ Н.В., студентку 41 ОП групи факультету агротехнологій та
екології;
МАРЧЕНКО К.Ю., студентку 31 ФБ групи факультету економіки та
бізнесу.

У 2017-2018 н.р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових інститутів України
було відправлено 65 наукових робіт.
За підсумками конкурсу Наказом МОН № 827 від 31.07.2018 р. 13
студентів нашого університету посіли призові місця:
Диплом I ступеня:
1.
ШПИЛЬОВА
ОЛЕКСАНДРА
(факультет
інженерії
та
комп’ютерних технологій; науковий керівник к.т.н., доцент Пихтєєва І.В.;
спеціальність «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»)
2.
ТОРБУНОВА АНАСТАСІЯ (факультет інженерії та комп’ютерних
технологій; науковий керівник к.т.н., доцент Пихтєєва І.В.; спеціальність
«Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»).
Диплом II ступеня:
1.
СЕЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ (механіко-технологічний факультет;
науковий керівник д.т.н., професор Панченко А.І. спеціальність
«Автомобільний транспорт»)
2.
КАРПЕНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
(факультет
інженерії
та
комп’ютерних технологій; науковий керівник к.т.н., доцент Мацулевич О.Є.;
спеціальність «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»)
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3.
ТУТИНІН ДМИТРО (факультет інженерії та комп’ютерних
технологій; науковий керівник к.т.н., доцент Мацулевич О.Є., спеціальність
«Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»)
4.
МАРЧЕНКО КАТЕРИНА (факультет економіки та бізнесу;
науковий керівник к.е.н., ст. викладач Осипенко С.О.; спеціальність «Публічне
управління та адміністрування»).
Диплом III ступеня:
1.
ЦИФРА ЮРІЙ (механіко-технологічний факультет; науковий
керівник д.т.н., професор Волошина А.А. спеціальність «Механічна інженерія»)
2.
АЛІМОВА ІРИНА (факультет агротехнологій та екології; науковий
керівник к.б.н., ст. викладач Щербина В.В.; спеціальність «Лісове
господарство»)
3.
ДУРМАН СЕРГІЙ (механіко-технологічний факультет; науковий
керівник к.т.н., доцент Смєлов А.О.; спеціальність «Зварювання»)
4.
КОРНЄВА ВІКТОРІЯ (факультет економіки та бізнесу; науковий
керівник к.е.н., доцент Рубцова Н.М.; спеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування»)
5.
МАРЧЕНКО КАТЕРИНА (факультет економіки та бізнесу;
науковий керівник к.е.н., ст. викладач Осипенко С.О.; спеціальність «Фінанси і
кредит»)
6.
НАЗАРОВ ВАДИМ (механіко-технологічний факультет; науковий
керівник к.т.н., ст. викладач Бондар А.М.; спеціальність «Агроінженерія»)
7.
БОНДАРЕНКО КАТЕРИНА (факультет агротехнологій та екології;
науковий керівник к.с.-г.н., доцент Герасько Т.В.; спеціальність «Агрономія»)
У жовтні 2018 року Запорізькою обласною державною адміністрацією
проводився щорічний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки. Усього
в конкурсі взяли участь 90 наукових робіт студентів та молодих вчених
регшіону, серед яких 25 – від Таврійського державного агротехнологічного
університету.
За результатами засідань конкурсної комісії були підведені підсумки та
визначено 21 переможця у 16 номінаціях.
Лауреатом у номінації «Сільськогосподарські науки» став магістр
факультету агротехнологій та екології СИТЕНЬКИЙ МАКСИМ (науковий
керівник – к.с.-г.н., доцент Покопцева Л.А).
Лауреатом у номінації «Біологічні, хімічні, екологічні науки» стала
магістр факультету агротехнологій та екології стала АЛІМОВА ІРИНА
(науковий керівник – к.б.н., доцент Щербина В.В.)
У номінації «Економічні науки» для молодих учених лауреатом стала к.е.н.,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування АБЛЯЗОВА Е.З.
У номінації «Сільськогосподарські науки» для молодих вчених стала
к.с.-г.н., ст. викладач кафедри рослинництва імені професора В.В.Калитки
БІЛОУСОВА З.В.
Студенти університету заслужено вибороли призові місця у наступних
номінаціях:
2 місце – «Менеджмент» – МАРТИНОВА НАТАЛІЯ (факультет
економіки та бізнесу, науковий керівник: к.е.н., доцент Бочарова Н.О.
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2 місце – «Технічні науки» – ЛЕБІДЬ МИХАЙЛО (факультет інженерії
та комп’ютерних технологій, науковий керівник – к.т.н., доцент Самойчук
К.О.);
2 місце – «Фізико-математичні науки» – ТОРБУНОВА АНАСТАСІЯЛІЯ
та ГЕШЕВА ГАННА (факультет інженерії та комп’ютерних технологій,
наукові керівники – к.т.н., доцент Пихтєєва І.В., к.т.н., ст. викл. Холодняк
Ю.В.);
2 місце – «Економічні науки» – МАРЧЕНКО КАТЕРИНА (факультет
еконономіки та бізнесу, науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Осипенко С.О.) та
БРІЦИН АНТОН (факультет економіки та бізнесу науковий керівник – к.е.н.,
доцент Куліш Т.В.)
3 місце – «Технічні науки» – ШПИЛЬОВА ОЛЕКСАДРА,
МАЦУЛЕВИЧ ЮЛІЯ (факультет інженерії та комп’ютерних технологій,
науковий керівник – к.т.н., доцент Щербина В.М.);
3 місце – «Сільськогосподарські науки» – ЛІСОВА АНАСТАСІЯ (факультет
агрпотехнологій та екології, науковий керівник – к.с.-г..н., доцент Герасько Т.В.);
3 місце – «Економічні науки» – КРУТІКОВА АНАСТАСІЯ (факультет
економіки та бізнесу, науковий керівник – к.е.н., доцент Шквиря Н.О.).
З 21 по 23 листопада 2018 року студенти Таврійського держаного
агротехнологічного університету взяли участь у конкурсі «Марафон з
інтелектуальної власності – IP MARATHON 2018», що проводився в рамках
ІІІ Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET» у м. Київ.
Для участі у цьому заході було сформовано команду із 4 студентів
нашого університету, яка називалась «M-Elite» і складалась із таких студентів:
1. АВАКЯН Ганна, група 21 МБ ПТ, (факультет економіки та бізнесу);
2. СКРИПКА Наталія, група 21 МБ ПТ, (факультет економіки та бізнесу);
3. МОСТОВИЙ Олександр, група 21 МБ МК, (факультет економіки та
бізнесу);
4. ТИХОВОД Анатолій, група 22 МБ АІ (механіко-технологічний
факультет).
Під час роботи над проектами нашою командою було пройдено наступні
етапи, які увійшли до презентації: унікальність винаходу серед аналогів;
проаналізовано потенційний ринок збуту; визначено маркетингову модель
виведення винаходу на ринок; створено товарний знак; проведено патентний
пошук.
Нашим студентам вдалося пройти всі етапи та достойно представити
університет. Винахід «Роборука», з яким працювала команда університету,
отримав пропозицію співпраці від ГО «Фундація «Національного розвитку та
інновації».
На
базі
Київського
національного
торговельно-економічного
університету 6-го грудня 2018 року відбувся фінал ІV Всеукраїнського
студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін». Серед шістдесяти
чотирьох команд, що подали заявки на конкурс, п’ятнадцять були відібрані
для участі у фіналі конкурсу, які й претендували на призові місця та окремі
номінації. У номінації «Комерційні проекти» друге місце в І турі посів
проект «Пелтавр» (вирощування перепелів яйценосного та бройлерного
напряму) з результатом 177 балів (з 200 можливих). Авторами проекту були
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СУХОВЕЦЬКИЙ АНДРІЙ, студент 31ПТ групи факультету економіки та
бізнесу та БУБЛИК АРТУР, студент 16МБ АІ групи механіко-технологічного
факультету Таврійського державного агротехнологічного університету.
Керівники проекту – к.е.н., в.о. зав. кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності Болтянська Л.О.
13
грудня
у
Національному
університеті
біоресурсів
і
природокористування України Фонд Бориса Колеснікова підвів підсумки
освітнього проекту «Агро 2019». Серед тридцяти переможців – студенти
ТДАТУ, яким вдалося здивувати експертів галузі та довести перспективність
своїх ідей:
1. ШЕВЧЕНКО А.І. (факультет АТЕ)
2. СУХОВЕЦЬКИЙ А.О., (факультет ЕтаБ)
3. КАЛІНІН О.В.(факультет АТЕ)
5 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
У період 2018 року Інститутом підвищення кваліфікації було проведено
наступні роботи:
1. Організовано підвищення кваліфікації
для 23 науково-педагогічних
працівників університету на базі провідних навчальних закладів України та
7 викладачів на базі Таврійського державного агротехнологічного
університету.
2. Для викладачів університету було організовано стажування на провідних
агропідприємства Запорізької області терміном 1 місяць - 43 осіб.
3. Для викладачів ВСП на базі кафедр університету було організовано
стажування на місячний термін для 36 осіб.
4. Організовано навчання та випуск по отриманню робітничих професій для
219 студентів за 7 напрямами.
5. У вересні 2018 року на навчання з отримання робітничих професій було
зараховано 249 осіб.
6. Відкрито навчання по отриманню робітничої професії «Бджоляр» у вересні
2018 році було зараховано на навчання 27 слухачів.
7.
Започатковано навчання з отримання робітничої професії «Оператор
верстатів з програмним керуванням» у вересні 2018 році було зараховано на
навчання 22 слухача.
У
співпраці
з
«Українським
проектом
бізнес-розвитку
плодоовочівництва» у 2018 році :
1 Для студентів університету було організовано 18 днів Практичної
підготовки, з виїздом на провідні підприємства Запорізької області , у яких
взялоучасть близько 325 студентів.
1. З метою стимулювання творчих здібностей студентів в Університеті було
організовано 2 конкурси серед студентів, у яких взяло участь близько 40
осіб, за результатами яких студенти отримали цінні подарунки, а призери
заохочені поїздками на агро-виставки «Агро-2018», «Агро-порт -2018» та
інше.
2. В університеті було організовано роботу агро-інтернатури з метою
впровадження дуальної системи навчання для студентів на термін до 6
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місяців на провідних підприємствах Запорізької області з отримання
іменної стипендії на період навчання -32 студенти направленні на провідні
підприємства Запорізької області.
3. Для малих та дрібних агровиробників Запорізької області у 2018 році було
організовано 30 семінарів, тренінгів, конференцій за участю викладачів
університету. З них на базі ТДАТУ було проведено 6 конференцій, які вже
стали традиційними (щорічними).
4. Налагоджена співпраця з «Асоціацією ОТГ Запорізької області», з метою
надання методичної, навчальної та організаційної підтримки з реалізації
стратегій розвитку Об’єднаних територіальних громад Запорізької області.
6 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНОСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном
Одна з найпомітніших сфер міжнародної діяльності університету –
ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном. Тривалість практик
становить від 3 до 18 місяців. Основними вимогами для участі в програмі є
наявність сільськогосподарської освіти, базові знання іноземної мови, бажання
та можливість проходити стажування за кордоном.
Університет має діючі договори щодо організації практик за кордоном з 8
партнерами в Україні та за її межами (табл.6.1)
Таблиця 6.1
Мережа закордонних практик та стажувань студентів ТДАТУ:
Назва
компанії
IIC

Країни

Сфера стажування

Німеччина,
Швеція,
Швейцарія, Сільське
господарство,
Канада, США, Австралія, Нова виробництво с/г продукції
Зеландія, Велика Британія, Болгарія,
Австрія, Данія, Нідерланди, Польща.
FEFU
Франція
Сільськогосподарське
виробництво,
зелений
туризм
Apollо
Німеччина
Сільське
господарство,
виробництво с/г продукції
Антей
Німеччина, Польща
Сільське
господарство,
виробництво с/г продукції
ABM
Німеччина
Сільське
господарство,
partners
виробництво с/г продукції,
дуальна освіта
Selfinvest
Німеччина
Сільське
господарство,
виробництво с/г продукції,
сфера логістики
Tural
Болгарія
Готелі, ресторани
Internobmen Болгарія, Німеччина, Греція, Іспанія
Готелі, ресторани
Sinerji
Туреччина
Готелі, ресторани
Work
in Данія
Сільське
господарство,
Denmark
виробництво с/г продукції
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Відділ міжнародних зв’язків працює над розширенням можливостей для
проходження практики. Планується залучення до мережі баз закордонних
практик нових партнерів з урахуванням особливостей спеціальностей.
Найбільша кількість партнерів організовує практики у Німеччині і вона є
однією з найпопулярніших країн для проходження виробничих практик за
кордоном, адже не потребує знання іноземної мови. Крім того у зимовий період
користується попитом стажування студентів у Болгарії. Данія є найменш
популярною країною для закордонних практик через необхідність мати мовний
сертифікат на рівні А2.
Вже 12 років ТДАТУ співпрацює з Федерацією «Обміни ФранціяУкраїна» (FEFU). Федерація поводить свою діяльність у напрямку розвитку
культурних обмінів і співробітництва з вищими навчальними закладами з
метою підготовки українських студентів, які прагнуть до відкритості відносно
до світу, надання можливості обміну та отримання додаткової освіти у Франції
для майбутнього розвитку країни. 8 студентів нашого університету у цьому
році пройшли успішний конкурсний відбір для стажування у Франції.
Крім того у цьому році ми поновили співпрацю із німецькою асоціацією зі
співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у
Східній Європі APOLLO. Ця асоціація дає змогу розширити знання в області
передових сільськогосподарських підприємств Німеччини, вдосконалити рівень
володіння німецькою мовою та ознайомитися з культурою німецького народу.
Зараз ми чекаємо результатів співбесіди, яку співробітники APOLLO
проводили минулого тижня.
У таблиці 6.2 наведено аналіз студентів, які пройшли виробничу практику за
кордоном у 2017-2018 навчальному році за факультетами.
Таблиця 6.2
Кількість студентів, які пройшли виробничу практику за кордоном
у 2017-2018 навч. році
Країна
Факультет
МТФ
АТЕ ІКТ
ЕНФ ФЕБ
Болгарія
2
2
3
1
8
Німеччина
24
10
5
6
16
Чехія
1
Польща
1
1
2
3
Швейцарія
1
Швеція
1
2
Франція
1
5
2
5
Нідерланди
1
29
22
10
10
32
Проблемним залишається рівень мовної підготовки студентів, що значно
стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів аграрних
підприємств за кордоном, які відповідають напрямку підготовки та досвіду
наших студентів. Так, широкою популярністю в північній Європі, Америці та
81

Австралії користується практика на тваринницьких фермах. На жаль, у
більшості випадків студенти нашого університету не мають відповідної
кваліфікації.
Організація зовнішньої академічної мобільності
Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету
постійно підвищують власну кваліфікацію за допомогою стажування в інших
країнах. Протягом цього року 21 викладач університету здобував досвід у
наступних країнах: Польща, Ізраїль, Італія, Болгарія, Франція, США, Канада,
Туреччина.
Університет пропонує нашим студентам можливість підвищити власну
конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок участі програми
подвійного диплому з нашими партнерами. Ця можливість, яка базується на
принципах академічної мобільності, дає можливість її учасникам отримати два
дипломи – Таврійського університету та нашого партнеру за кордоном.
У звітному році за програмою подвійного диплому в рамках
співрабітництва з землею Саксонія-Анхальт 4 студенти ТДАТУ Механікотехнологічного факультету та факультету економіки та бізнесу проходять
навчання у Німеччині, 2 з них студентів було подано на отримання стипендії за
програмою академічних обмінів Єразмус + і зараз вони отримують стипендію у
розмірі 750 євро.
Навчання іноземних громадян
Важливим напрямком роботи міжнародного відділу є залучення
іноземних громадян до навчання в університеті. У 2017-2018 навчальному році
проведена організаційна робота з набору іноземних громадян на навчання у
ТДАТУ відповідно до наказу МОН від 01.11.2013 року №1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства», який регламентує новий порядок організації набору та навчання
іноземців і порядок видачі їм запрошень на навчання.
Розширюється партнерська мережа, яка дозволить нам проводити
профорієнтаційну роботу в інших країнах.
Зараз діє 7 договорів із партнерами, щодо набору іноземних громадян для
навчання, 4 з яких було укладено у 2018 році.
В університеті навчаються 4 іноземних громадянина з Азербайджану, Гвінеї,
Росії на загальному потоці та на заочній формі на факультетах АТЕ, ЕНФ та
ІКТ. На підготовчому відділені навчаються 2 іноземних студенти з Ірану.
Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми
У звітному році діяли угоди з 35-ма партнерами університету за
кордоном. Учені ТДАТУ співпрацюють із закордонними колегами з питань
удосконалення якості освіти, беруть участь в науково-освітніх проектах.
Проведення спільних наукових досліджень дає можливість обміну науковцями,
результатами досліджень, проведення спільних науково-практичних семінарів
та конференцій.
У звітному році успішно продовжує роботу Український проект бізнесрозвитку плодоовочівництва, в якому беруть участь викладачі та студенти
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університету. Роботу за цим проектом координує Інститут післядипломної
освіти і дорадництва.
У 2018 р. кафедрою маркетингу розпочато роботу по спільному проекту
програми «НАТО-Україна» з соціальної адаптації військоваслужбовців.
Відділом міжнародних зв’язків постійно проводиться робота з пошуку та
оприлюднення інформації щодо поточних конкурсів на отримання грантів як
для проходження стажування за кордоном, так і для проведення спільних
наукових досліджень. З цією метою використовується сайт відділу
(http://www.tsatu.edu.ua/vmz) та соціальні мережі, на яких розміщуються
поточні оголошення за конкурсами, та у відповідних розділах інформації для
викладачів – зведена інформація за конкурсами, що проводяться регулярно. За
певними програмами, конференціями та проектами проводиться адресна робота
з потенційно зацікавленими викладачами університету.
На жаль загальна активність викладачів університету в напрямку пошуку
грантів залишається досить низькою. Для значної кількості викладачів суттєвим
бар’єром є низький рівень володіння іноземними мовами.
Прийом іноземних делегацій
Візити іноземних делегацій є однією з основних форм міжнародної
діяльності ТДАТУ. Візити сприяють розвитку міжнародних зв’язків, швидкому
і авторитетному вирішенню питань міжнародного життя. Водночас, вони є
засобом реалізації багатьох інших форм міжнародної діяльності — участь у
міжнародних форумах, конференціях, нарадах; у роботі міжнародних
організацій; у підготовці та укладанні міжнародних договорів та угод тощо.
Візити іноземних делегацій як форма міжнародної діяльності постійно
розвиваються та вдосконалюються. За 2018 р. ТДАТУ відвідало 6 іноземних
делегацій. У результаті яких було підписано міжнародні меморандуми та угоди
про співробітництво у сфері науково-освітньої діяльності.
Таблиця 6.4
Закордонні відрядження співробітників ТДАТУ
№
п/п
1.

ПІБ
співробітника
Аблязова Е.З.

2.
3.

Бандура І.І.
Бондаренко
П.Г.

4.

Верхолонцева
В.О.

Мета відрядження

Країна

Участь у стажуванні на
тему:
«Сучасні
методи
навчання в економіці на
освітньому
ринку
Європейського Союзу»
стажування
Стажування
у
розсадницькому
господарстві «Battistini»
Закордонне стажування на
тему
«Equipment
for
processing and storage of
agriculture products»

Польща

США
Італія
Польща

Термін
перебування
26.06.201829.06.2018

28.03.201831.03.2018
02.04.201804.05.2018
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5.

Волох А.М.

6.

Демко В.С.

7.

Демко В.С.

8.

Дідур В.А.

8.

Єфіменко
Л.М.

9.
10.

Жукова В.Ф.
Катюха І.А.

11.

Кулік А.С.

12.

Кюрчев В.М.
Легеза Д.Г.

13.

Матковський
О.І.

14.

Мілько Д.О.

15.

Паляничка
Н.О.

Участь у симпозіумі «Wild
Research and Management in
Germany and countries of
southern Middle-Europe»
Участь у рекламному турі в
Республіці Болгарія
Участь у міжнародному
стажуванні
на
тему
«Сучасні тенденції вищої
освіти
в
країнах
Європейського союзу»
Участь
у
міжнародній
науково-технічній
конференції «» Науковотехнічний
прогрес
в
сільськогосподарському
виробництві
Участь
у
міжнародній
конференції «The role of
cultural heritage in fostering
community cohesion»
стажування
Отримання
практичних
навичок
щодо
впровадження
сонячної
енергетики та ознайомлення
з новітніми технологіями
автомобільної
промисловості
стажування

Німеччина

19.04.201822.04.2018

Болгарія

14.05.201819.05.2018
01.06.201810.06.2018

Міжнародні дні аграрної
освіти і науки
Читання
лекцій
у
Казахському національному
аграрному університеті
Виробниче стажування з
технології виробництва і
технічних засобів садивної,
овочевої,
плодорозсадницької, ягідної
продукції
стажування за програмою
MASHAV
стажування

Франція

19.06.2018

Казахстан

22.01.20183.02.2018

Канада

15.01.201822.02.2018

Ізраїль

18.06.201806.07.2018

Болгарія

Білорусія

16.10.201818.10.2018

Франція

13.11.2018

Польща
Туреччина

05.04.201806.04.208

Польща

Польща
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19.

Прісс О.П.
Соломаха
О.В.
Тарасенко
В.Г.
Трусова Н.В.

20.

Чкан І.О.

21.

Чорна Т.С.

16.
17.
18.

конференція
Участь у виставці Honnover
Messe
стажування за програмою
ELPD
Участь
у
науковому
стажуванні за програмою
«Adaptation
of
science,
education and business to
world innovative megatrends»
Участь у стажуванні на
тему:
«Сучасні
методи
навчання в економіці на
освітньому
ринку
Європейського Союзу»
Участь в інтернаціональній
конференції
щодо
вирощування
польових
культур та днях поля DLG

Румунія
Німеччина
Польща
Греція

22.04.201825.04.2018
10.07.201813.06.2018
01.10.201806.10.2018

Польща

26.06.201829.06.2018

Німеччина

07.06.201817.06.2018

Таблиця 6.5
Студенти, що навчались за програмами Подвійного диплому
№ ПІБ
п/п
1. Лисенко
Костянтин
Олександрович
2. Логвіненко
Дмитро
Володимирович
3. Каленюк Сергій

4.

Кармишова
Наталя
Павлівна

Факультет

Країна

Університет

МТФ

Німеччина

МТФ

Німеччина

МТФ

Німеччина

ФЕБ

Німеччина

Університет
прикладних
наук Анхальт
Університет
прикладних
наук Анхальт
Університет
прикладних
наук Анхальт
Університет
прикладних
наук Анхальт
Таблиця 6.6

Іноземні студенти
№ ПІБ
п/п
2. Павлов Сергій
Вадимович

Країна
проживання
Російська
федерація

Рівень освіти
бакалавр

Форма
навчання
очна
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2.
3.
4.
5.
6.

Алієва
Айсел
Рза кизи
Курума Сорі
Ангеліна
Малохатко
Ансарі Роя

Азербайджан

Хамідреза
Малдар

Іран

Російська
федерація
Іран

бакалавр

очна

бакалавр
бакалавр

очна
заочна

підготовче
відділення
підготовче
відділення

очна
очна

7 ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
У звітному році співробітниками кафедр та відділом профорієнтації
неодноразово здійснювались виїзди в навчальні заклади південно-східного
регіону України. Під час профорієнтаційної роботи серед учнів середніх
навчальних закладів та їх батьків проводилась активна реклама всіх
спеціальностей, переваг нашого університету перед іншими вищими
навчальними закладами, можливостей, які можуть використовувати студенти,
навчаючись на денній і заочній формах навчання, та випускників щодо
подальшого навчання і працевлаштування.
Акцентувалася увага учнів та батьків на високій рівень кваліфікації
професорсько-викладацького складу, сучасних технологіях навчання,
зростаючому зв’язку колективу університету і фахівців кращих підприємств і
організацій нашого регіону, індивідуальному підході до кожного студента.
Також співробітники університету брали активну участь у заходах, що
організовували керівники центрів зайнятості населення спільно з управліннями
освіти Запорізької, Херсонської та Донецької областей, виступали на засіданнях
педагогічних рад та на зустрічах з головами селищних рад і з фахівцями
фермерських господарств.
Протягом звітного року були організовані та проведені профорієнтаційні
заходи «Подорож у світ професій ТДАТУ» для учнівської молоді в районах
Запорізької області (Мелітопольському, Якимівському, Приазовському,
Веселівському, Гуляйпільському) та у Нижньосірогозькому районі Херсонської
області.
Особливо слід відзначити проведення на базі ТДАТУ зустрічей-нарад з
керівниками управлінь освіти разом із директорами середніх навчальних
закладів
Кам’янко-Дніпровського
району,
Михайлівського
району,
Оріхівського району та м. Мелітополя. Також були організовані екскурсії учнів
цих районів для знайомства з нашим університетом.
Протягом року викладачі ТДАТУ активно залучали учнів шкіл до участі в
олімпіадах, брейн-рингах, різноманітних науково-пізнавальних конкурсах, що
організовувались та проводились на кафедрах університету.
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З метою ознайомлення майбутніх студентів з університетом,
факультетами і спеціальностями та більш успішної адаптації до студентського
середовища було проведено щорічний захід «День відкритих дверей».
Для учнівської молоді та їх батьків була організована робота
консультаційного пункту з метою їх інформування під час вступної кампанії
щодо отримання вищої освіти.
У рамках профорієнтаційної роботи були створені відеоролики, які
містять інформацію про усі спеціальності в університеті, особливості навчання
на факультетах та можливість працевлаштування випускників відповідних
спеціальностей. Відеоролики успішно використовуються під час виступів у
навчальних закладах перед учнями і батьками.
У звітному році підготовлений загальний буклет про університет за всіма
спеціальностями та видами діяльності: з міжнародної та виробничої практик,
програм подвійного диплому, опанування робітничих професій, громадського
життя університету (спортивні секції, видатні спортсмени, гуртки художньої
самодіяльності ЦКіД, спортивно-оздоровча база, комп’ютерні курси тощо).
Протягом року активну участь у всіх профорієнтаційних заходах брали
представники студентського самоврядування факультетів.
Для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти у цьому році вперше була проведена Всеукраїнська олімпіада
ТДАТУ. Основними завданнями олімпіади було виявлення і розвиток
обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, реалізація
здібностей талановитих учнів та залучення їх до навчання у нашому
університеті.
Олімпіада проводилась у два тури з наступних конкурсних предметів:
українська мова та література, математика, фізика, біологія, географія, хімія,
іноземні мови.
У І-му турі взяли участь 710 осіб, з яких 690 успішно його подолали і
взяли участь у ІІ турі Олімпіади.
Серед переможців Всеукраїнської олімпіади ТДАТУ 32 особи при вступі
до нашого університету у 2018 році скористалися додатковими балами з
конкурсних предметів, з них 18 були зараховані на бюджетні місця.
З метою адаптації молоді до навчання в університеті та підвищення рівня
знань абітурієнтів у звітному році працювали підготовчі курси. У 2017-2018
навчальному році на базі ТДАТУ працювали 3 групи підготовчих курсів у
кількості 30 слухачів. З них подали заяви до нашого університету 12 осіб, у
тому числі 7 осіб було зараховано на денну форму навчання.
Найбільш плідно та результативно з випускниками загальноосвітніх
закладів у 2017-2018 навчальному році працювали співробітники кафедр:
1.
«Технологія конструкційних матеріалів» – зав. кафедрою
Кюрчев С.В.
2.
«Менеджмент» – зав. кафедрою Нестеренко С.А.
3.
«Фінанси, банківська справа та страхування» – зав. кафедрою
Яцух О.О.
4.
«Маркетинг» – зав. кафедрою Легеза Д.Г.
5.
«Суспільно-гуманітарні науки» – зав. кафедрою Максимець О.М.
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«Харчові технології та готельно-ресторанна справа» – зав. кафедрою Прісс
О.П.
Профорієнтаційна діяльність колективу університету має в
сьогоднішніх реаліях надзвичайно велике значення. Її результатом є
формування контингенту студентів, а також, що дуже важливо, створюється
імідж Таврійського державного агротехнологічного університету на
території Запорізької, Херсонської, Донецької та інших областей.
6.

8 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Вступна кампанія 2018 року проводилась відповідно до Правил прийому
на навчання до університету. Зарахування вступників освітніх рівнів бакалавра
та магістра денної форми навчання відбувалося у літній період, а заочної у два
етапи – влітку та восени.
Вступниками на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти подано 1318 заяв за денною
(з них 640 на відкриті конкурсні пропозиції та 678 на небюджетні) та 267 заяв (з
них 61 на відкриті конкурсні пропозиції та 206 на небюджетні) за заочною
формами навчання.
Максимальну кількість заяв подано на спеціальність «Комп’ютерні
науки» - 123 заяви. На другому місці за кількістю поданих заяв спеціальність
«Менеджмент» - 113, а на третьому – спеціальність «Агрономія» - 129 заяв.
Максимальний конкурсний бал вступника, зарахованого на загальних
умовах до університету за державним замовленням на основі повної загальної
середньої освіти, у 2018 році склав 196,695 бали (спеціальність «Геодезія та
землеутрій»), при цьому:
– середній бал за атестатом …..– 191;
– українська мова…………….. – 185;
– математика ………...…… …..– 140;
– географія………………….. …– 193.
Мінімальний конкурсний бал вступника – 117,669 бали (спеціальність
“Агроінженерія”):
– середній бал за атестатом …...– 148;
– українська мова……………... – 109;
– математика…………............... – 100;
– біологія…………….………… – 131.
На місця денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавра
зараховано 638 та 465 осіб відповідно. З них, на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету, зараховано 366 осіб – за денною та 53 особи – за
заочною формами навчання. На навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб зараховано 272 особи – за денною та 412 осіб – за заочною
формою навчання.
На основі повної загальної середньої освіти на освітній ступінь бакалавра
зараховано 385 осіб. З них 317 осіб на денну (122 – за кошти державного
замовлення, 195 – на контрактні місця) та 68 осіб на заочну форму навчання
(24 – за кошти державного замовлення, 44 – на контрактні місця).
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Щодо випускників коледжів, то серед загальної кількості зарахованих,
вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховано 718 осіб. З них на
денну форму навчання 321 особа (у тому числі 244 осіб – за кошти державного
замовлення, 77 осіб – на контрактні місця, з них 10 – вступники за
неспорідненою спеціальністю, зараховані на 2 та 3 курс навчання), а на заочну
397 осіб (з них 29 – за кошти державного замовлення, 368 – на контрактні
місця, у тому числі 101 вступник за неспорідненою спеціальністю, зараховані
на 2 та 3 курс навчання).
Сільська молодь із загальної кількості зарахованих на перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти на денну форму навчання становить 34,4%
(216 осіб).
Інформація про кількість осіб пільгових категорій, зарахованих на денну
та заочну форму навчання така:
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також
особи з їх числа, віком до 23 років – 30 осіб;
– особи з інвалідністю І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років – 6
осіб;
– особи, визнані учасниками бойових дій – 37 осіб;
– особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» – 1 особа;
– діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту
19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» – 12 осіб;
– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не
менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на
виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи – 2 особи;
– особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» – 5 осіб;
Загальна кількість осіб пільгових категорій – 95 осіб, з них зараховані за
співбесідою – 1 особа, за квотою-1 – 22 особи. У межах квоти-2 зараховано 1
особу на денну форму навчання.
На навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на
денну форму навчання зараховано 480 осіб, з яких за державним замовленням
346 осіб і 134 особи на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
На заочну форму навчання освітнього ступеня магістра зараховано
386 осіб, з яких на місця державного замовлення 71 особу та 315 осіб за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Загальний набір на денну та заочну форми навчання за всіма освітніми
рівнями (бакалавр та магістр) склав 1969 осіб.
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9 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ТДАТУ
Протягом звітного періоду трудові і соціально-економічні відносини між
адміністрацією та трудовим колективом університету регламентувались і
врегульовувались відповідно до умов діючого законодавства та Колективного
договору, укладеного на 2017-2019 рр.
Формування посадових окладів співробітників університету відбувається
відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетної сфери з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог. У
2018 році середня заробітна плата штатних працівників облікового складу у
порівнянні з 2017 роком зросла на 7 % і становила 5500 грн (у минулому році
5157 грн.). Протягом звітного періоду збережено виплати в повному розмірі
всіх доплат і надбавок.
На преміювання
співробітників ТДАТУ, відповідно до чинного
законодавства та Положення про преміювання, в межах затвердженого фонду
заробітної плати, витрачено – 2138855 грн.
З метою поліпшення матеріального становища співробітників та
студентів кожного року виділяється значна сума на виплати матеріальної
допомоги (табл.8.1). Джерела виплат мають диференційований характер: це і
за рахунок адміністрації університету, і за рахунок Благодійного фонду
«Таврія», і за рахунок профспілкового комітету. Зокрема, з 01.01.18 р., по
01.12.18 р. адміністрацією університету виділено матеріальної допомоги
співробітникам (з урахуванням оздоровчих) на загальну суму – 1842452 грн.
Благодійний фонд «Таврія» виплатив матеріальної допомоги на суму
627300 грн. Профспілковим комітетом за звітний рік виділено матеріальної
допомоги на загальну суму 285450 грн., зокрема співробітникам – 152900 грн.,
студентам – 132550 грн.
Таблиця 8.1
Грошова допомога на поліпшення матеріального становища співробітників та
студентів ТДАТУ протягом 2017-2018 рр.
№ з/п
Джерело
Сума, грн
Відхилення
(+,-)
з
з
01.01.17 01.01.18
по
по
01.12.17 01.12.18
1
Адміністрація університету
1 620
1 842
+221 519
933
452
співробітники
1 620
1 842
+221 519
933
452
студенти
2
Профспілковий комітет
216 900
285 450
+68 550
співробітники 94 000
152 900
+940 009
студенти 122 900
132 550
+9 650
3
Благодійний фонд «Таврія»
454 400
627 300
+172 900
4
Загальна
сума
матеріальної
2 292
2 755
+462 969
допомоги
233
202
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У цілому на матеріальну допомогу співробітникам та студентам з
01.01.18 по 31.12.18 рр. було виділено з усіх джерел відповідно 2755202 грн.
Пріоритетом соціального захисту співробітників університету є
забезпечення оздоровлення, як їх самих, так і їхніх дітей (табл. 8.2). Відповідно
до умов колективного договору вартість пільгової путівки до СОК «Салют»,
розташованого в с.м.т. Кирилівці Якимівського району Запорізької області, для
членів трудового колективу університету у 2018 році було встановлено на
рівні 30 відсотків від її повної вартості. Вартість пільгової путівки для дітей
співробітників, які відпочивають з матір’ю, встановлено на рівні 25 %.
У 2018 році всі співробітники університету, які виявили бажання
оздоровитися на базі СОК «Салют» за пільговими цінами мали таку змогу, а це
192 співробітники.
Таблиця 8.2
Оздоровлення співробітників та студентів ТДАТУ
протягом 2017-2018 рр.
Роки
Відхилення
№
Показники
з/п
2017
2018
(+,-)
(%)
Кошти на
1
оздоровлення дітей
114 000
113500
-500
-0,43
співробітників, грн
Кількість дітей, що
2
відпочили в ДОТ
38
27
-11
-28,95
«Чайка», чол
На базі СОК «Салют»
3
оздоровилось за
340
240
-100
-29,4
пільговими цінами:
співробітників
167
192
+25
+14,97
студентів
173
168
-5
-2,89
Починаючи з 01.01.2015 р. фінансування санаторно-курортного
лікування, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення
дітей працюючих, за рахунок коштів Фонду соціального страхування України,
законодавством не передбачено. Однак, відповідно до Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей" передбачене оздоровлення дітей працюючих
осіб за рахунок коштів (відповідно до колективних договорів і угод),
професійних спілок і фондів, інших джерел. Тому в п 5.2. Колективного
договору на 2017-2019 рр. встановлено виділення коштів за рахунок бюджету
профспілкового комітету на відшкодування 50 % вартості путівок до дитячих
оздоровчих закладів для дітей співробітників ТДАТУ.
Так, у 2018 році на оздоровлення дітей співробітників було виділено
113500 грн., або на 12 % більше порівняно з 2017 роком. Ці кошти дали
можливість відпочити 27 дітям співробітників в дитячому оздоровчому таборі
«Чайка».
З метою оздоровлення студентів навчального закладу, на базі СОК
“Салют”, функціонує студентський спортивно-оздоровчий табір «Здоров’як».
Табір створюється як стаціонарний заклад, що працює сезонно (остання декада
серпня). У 2018 році у таборі оздоровились 48 студентів.
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Найголовнішою складовою соціальної роботи, яка ведеться у
студентському середовищі є контроль за дотриманням положень соціального
захисту, які прописані законодавчо та в розділі 7 колективного договору,
укладеного на 2017-2019 рр. Загалом, система соціального захисту студентів
університету ТДАТУ являє собою комплекс організаційно-правових і
економічних заходів, направлених на:
- забезпечення матеріального добробуту, шляхом своєчасного отримання
стипендій, матеріальних, заохочувальних та компенсаційних виплат;
- забезпечення належних умов проживання в гуртожитках;
- створення безпечних умов навчання;
- збереження здоров'я, шляхом забезпечення умов для оздоровлення,
занять спортом та ін.
Що стосується матеріального добробуту, то студентам призначаються
академічні та соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти,
які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Соціальні стипендії призначаються студентам, які мають державні пільги та
гарантії, що встановлені законодавством та потребують соціального захисту.
Дані категорії студентів ТДАТУ, розміри їх стипендії представлені в табл.8.3.
Станом на 01.12.18 р., у нашому університеті навчаються 28 студентівінвалідів; 88 студентів, які мають статус сироти.
Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки
молоді із числа дітей-сиріт визначаються Законом України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування».
Таблиця 8.3
Розміри академічної та соціальних стипендій протягом
2016 -2018 рр.
з 01.01.16 по з 01.01.17 по з 01.01.18 по
Показник
01.12.2016 р.
01.12.17 р.
01.12.18 р.
Академічна стипендія, грн
925
1100
1300; 1660
Соціальні стипендії, грн. у
т.ч.
студентам
з
числа
1989
2000
2360
дітей-сиріт
- студентам з
825
1000
1180
малозабезпечених сімей
- студентам, які є дітьми899,25
1000
1180
інвалідами та інвалідами
I-III групи
- студентам, які мають
825
сім'ю з дітьми і в яких
обоє з подружжя або одна
мати (батько) навчається у
вищому навчальному закладі
за денною формою навчання
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В університеті виконуються всі положення зазначеного законодавства,
зокрема студенти-сироти:
- забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям
і м'яким інвентарем;
- до завершення навчання виплачується щорічна допомога для
придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних звичайних
академічних стипендій;
- при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і
обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі
шести прожиткових мінімумів;
- забезпечується безкоштовне проживання у гуртожитках.
Вартісне вираження зазначених заходів наведено в таблиці 8.4.
Таблиця 8.4
Розміри матеріальної допомоги, яку отримали студенти пільгових категорій
університету протягом 2017-2018 рр., грн.
Показник
З 01.01.16 з 01.01.17 з 01.01.18
по 31.11.16
по
по
р.
11.12.17
01.12.18
Матеріальна допомога за
234 228
17800
рахунок університету
Компенсація на:
- харчування 1 353 939
1552 522
2158825
- придбання одягу
42 875
33 859
38041
- ін. трансферти
312 765
486 432
641218
Постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавчих та інших
нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов
праці та навчання, належного виробничого побуту для співробітників
університету та студентів. Підрозділи університету забезпечувалися
спецодягом, медичними аптечками. Повністю фінансово забезпечені
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань
аваріям та пожежам. Так, за звітний період виконано робіт по поточному
ремонту на суму 243 000 грн. Що забезпечило відсутність жодного нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання протягом 2018 року.
Профілактика різних захворювань проводиться шляхом інформування
співробітників та студентів через радіо, пресу. З метою отримання першої
медичної допомоги студентами та співробітниками на території університету
організовано роботу медпункту.
Університет має 2гуртожитки, в яких проживають студенти, аспіранти,
докторанти, науково-педагогічні та інші працівники університету, для яких
створені відповідні умови проживання та відпочинку. За станом умов
проживання в гуртожитках слідкує спеціально утворена житлово-побутова
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комісія, яка діє при профкомі університету, та яка двічі на рік проводить їх
інспектування. Станом на 01.12.2018 року загальна чисельність студентів
проживаючих у гуртожитку № 1 – 400 чол., з них 29 студентів пільгових
категорій, у гуртожитку № 4 – 354 чол., з них 21 студент пільгових категорій.
Усі зауваження, пропозиції та побажання студентів, виявлені комісією,
розглядаються щодо їх задоволення та доводяться до відома адміністрації
університету.
Крім того, соціальна діяльність серед студентів університету реалізується
за такими напрямами:
- профілактика негативних явищ у студентському середовищі та
пропаганда здорового способу життя (проведення заходів таких як «День
здоров’я», «День боротьби зі СНІДом», «День донора»);
- культурно-дозвільний напрямок як засіб соціально-психологічного
впливу на студентську молодь (проведення тренінгів, семінарів, квестів);
- патріотичне виховання шляхом залучення до проведення різних акцій
та заходів;
- реалізація природоохоронного напрямку діяльності (виховання
екологічної свідомості молоді шляхом, залучення її до проведення екологічних
акцій ) та ін.
Слід зазначити, що питання громадського харчування знаходиться на
постійному контролі адміністрації та профкому. У складі профспілкового
комітету ТДАТУ постійно діючою є комісія з контролю за громадським
харчуванням, предметом діяльності якої є контроль за якістю та вартістю
харчування у буфетах та їдальні університету. Загалом, протягом звітного
періоду комплексний обід у їдальні університету коштував 25 грн. Постійно
здійснюється контроль за оновленням та розширенням асортименту страв
відповідно до попиту та уподобань споживачів.
У цілому вся робота із соціального захисту в університеті здійснювалася
у тісному контакті адміністрації з профкомом співробітників, студентським
профбюро, студентським самоврядуванням, центром культури та дозвілля,
науковою бібліотекою, кафедрами й підрозділами.
Соціальний захист
співробітників та студентів ТДАТУ проводився відповідно до чинного
законодавства та колективного договору. Умови роботи й відпочинку
працівників, їх оздоровлення та лікування знаходяться на належному рівні.
Протягом звітного періоду забезпечено виконання всіх соціальних пільг,
гарантій та компенсацій.
10 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 році видатки загального фонду за програмою
2201160
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
та забезпечення діяльності їх без практики профінансовані з Державного
бюджету на 100 %, у сумі 67780,7 тис. грн. із них, на виплату заробітної плати
з нарахуваннями 57126,7 тис. грн., що складає 84,2%, виплату на харчування і
одяг дітям - сиротам 2269,6 тис. грн., що складає 3,3% придбання м’якого
інвентарю, навчального обладнання, меблів, комп’ютерної техніки суму 1304,1
тис. грн., що складає 1,9%, оплата за послуги (крім комунальних) 344 тис. грн.,
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що складає 0,5%, оплату комунальних послуг 3683,1 тис. грн., що складає
5,4%, у т.ч. тепло - 450 вода – 315 тис. грн., електрична енергія – 1474,1 тис.
грн.,, газ – 463 тис. грн. оплата інших енергоносіїв (пілети) – 981,5 тис. грн.
стипендія 1912 тис. грн. або 2,8%, інші поточні трансфери населенню (виплату
грошової допомоги на придбання навчальної літератури та при
працевлаштуванні дітям – сиротам) – 641,2 тис. грн. або 0,9%, реконструкція
котельні на твердому паливі 500 тис. грн., або 1%.
Програмою 2201190 «Виплата стипендій студентам(курсантам)» на
виплату стипендій видатки склали 12002,5 тис. грн.
По спеціальному фонду план надходжень виконано на 102,9 % при плані
34257,1 тис. грн., фактично надійшло 35248,6 тис. грн., у ч. від оплати за
навчання та інших освітніх послуг – 18694,7 тис. грн., від підготовчого
відділення та підготовчих курсів 119,1 тис. грн. та інших курсів – 274,9 тис.
грн., науково-дослідні розробки – 633,3 тис. грн., реалізації продукції науководослідного господарства – 9666,6 тис. грн., плата за проживання в гуртожитках
– 4162,8 тис. грн., реалізація путівок спортивно-оздоровчим комплексом 1525,8
тис. грн., від оренди майна – 171,4 тис. грн.
Касові видатки за 2018 рік по спеціальному фонду склали 33843,7 тис.
грн. у т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями 19880,5 тис. грн. або 58,7 %.,
придбання паливно-мастильних матеріалів, насіння, міндобрив, матеріалів,
обладнання та інвентар 6807,6 тис. грн. або 20,1 %, оплату за послуги (крім
комунальних) оплату послуг зв’язку, вивіз побутових та твердих відходів,
послуги зі збирання врожаю, послуги надані іншими сторонніми організаціями,
поточні ремонти та технічне обслуговування обладнання, споруд, транспортні
послуги та інше 2524,9 тис. грн. або 7,5%, інші видатки (податки) 170,7 тис.
грн., або 0,5 % видатки на відрядження 200 тис. грн., або 0,6 % на оплату
комунальних послуг – 2977,6 тис. грн. або 8,7 %, із них на теплопостачання
843,6 тис. грн., оплату водопостачання 498,1 тис. грн., оплату електроенергії –
1102,9 тис. грн., оплату природного газу 55,0 тис. грн., інших енергоносіїв –
478,0 тис. грн., придбання основних засобів в сумі 79,9 тис. грн. реставрація
котельні на твердому паливі 816,0 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів 298,8
тис. грн., виплату стипендії 81,5 тис. грн., окремі заходи по реалізації
державних програм 6,2 тис. грн. (підготовка докторанта).
У 2018 році касові видатки щодо благодійних внесків склали 1933,4 тис.
грн., які було витрачено на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю –
927,3 тис. грн., оплата інших послуг (крім комунальних) 62,9 тис. грн., оплату
інших трансфертів населенню (стипендії) 284,8 тис. грн., придбання основних
засобів 654,6 тис. грн., інші видатки 0,4 тис. грн.
Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення професорськовикладацькому складу, педагогічним та бібліотечним працівникам 1578,1 тис.
грн., надано матеріальної допомоги іншим працівникам 272,5 тис. грн.,
виплачено премій співробітникам 2138,9 тис. грн., матеріальної допомоги
дітям-сиротам та тим, які залишились без батьківського піклування 17,8 тис.
грн.
Всі юридичні та фінансові зобов’язання, взяті в межах бюджетних
призначень на 2018 рік.
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Незареєстрована кредиторська заборгованість в органах Державного
казначейства відсутня.
Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі, оплаті
енергоносіїв соціальних виплат відсутня.
11 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І. Заходи зі збереження та поліпшення технічного стану аудиторного
фонду, лабораторій навчальних корпусів та гуртожитків.
1. У поточному році проведено ремонт 102 навчальних аудиторій та 9
лабораторій.
2. Капітально відремонтовано навчальні аудиторії 1.208, 1.210 на 180
місць, навчальні аудиторії, хол кафедри «екології та охорони навчального
середовища» в навчальному корпусі № 2.
3. Проведено капітальний ремонт приміщення аудиторії 1.218 для
облаштування центру інформаційних технологій, оновлено лабораторію
кафедри «харчових технологій та готельно - ресторанної справи» з утепленням
приміщення.
4. Капітально відремонтована адміністративно-навчальна будівля
навчального полігону ННВЦ.
ІІ. Заходи з поліпшення матеріальної бази навчального процесу.
1.
У поточному році меблевим цехом університету виготовлено для
навчальних аудиторій та лабораторій:
- студентських парт – 180 шт.;
- лавок – 180 шт.;
- шаф – 18 шт.;
- тумбочок – 120 шт.;
- металопластикових вікон – 30 шт.
2. Для навчального процесу придбано:
- комп’ютери – 55 шт. на суму 491,37 тис.грн.
- лабораторне обладнання на суму 157,169 тис.грн.
Усього на суму 648,539 тис.грн.
3. Для подальшої роботи з поліпшення матеріальної бази навчального
процесу в грудні 2018 році придбано матеріалів для роботи меблевого цеху на
суму 300 тис.грн.
ІІІ. Заходи з поліпшення стану теплопостачання навчальних
корпусів.
1. Проведено капітальний ремонт центральної тепломережі. Вартість
робіт склала 86 тис.грн.
2. Введено в експлуатацію твердопаливний котел потужністю 600 кВт, що
збільшило потужність твердопаливної котельні до 1700 кВт.
3. Проведено роботи по заміні фізично зношених металевих труб системи
опалення адміністративно-навчального корпусу № 9 на металопластикові з
промивкою радіаторів опалення. Аналогічні роботи завершено в навчальному
корпусі № 1.
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4. У гуртожитку № 1 проведені роботи по заміні 5 стояків опалення на
металопластикові, що значно поліпшило тепловий режим у кімнатах
гуртожитку.
IV. Показники економії енергоресурсів.
Вид
Одиниця
енергоресурсу виміру

2017
рік

2018
рік

2018р.
до 2017р.

вода
ел. енергія
природний
газ
тепло

м3
кВт/год
тис.м3

42033
1900199
244

36696
1725446
50

-13%
-10%
-80%

Гкал

1086

968

-11%

12 ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТУ, РЕЙТИНГ, ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ
Державні нагороди, відзнаки НПП університету
За вагомий внесок у розбудову науки і освіти в Україні, зміцнення
науково-технічного потенціалу держави співробітники університету у 2018 році
були відзначені низкою нагород.
На основі указу Президента України за видатні особисті досягнення в
науково-технічній, громадській діяльностях, вагомий особистий внесок у
справу підготовки кваліфікованих фахівців було нагороджено орденом «За
заслуги» ΙΙ ступеня – 1 працівник університету (Кюрчев В.М.).
Згідно з наказом МОН України за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної науки,
підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу було
нагороджено: Почесною грамотою МОН України – 3 працівника університету
(Сосницька Н.Л., Подшивалов Г.В., Яворська Т.І.); Подякою МОН України – 3
працівника університету ( Михайлов Є.В., Легеза Д.Г., Прісс О.П.).
Профспілка працівників АПК України нагородила Почесним знаком «За
розвиток соціального партнерства» - 1 працівник університету (Кюрчев В.М.).
На основі рішення Запорізької обласної ради за багаторічну плідну
працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток
Запорізької області були нагороджені: орденом «За заслуги перед Запорізьким
краєм» II ступеня – 1 співробітника університету (Дідур В.А.); грамотою
Запорізької обласної ради – 4 співробітники університету (Єременко О.А.,
Богданова Л.В., Сердюк М.Є., Рогач Ю.П.).
На основі розпорядження управління агропромислового розвитку
Запорізької обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий
професіоналізм і значний особистий внесок у розвиток та реалізацію державної
молодіжної політики в Запорізькій області були нагороджені Почесною
грамотою – 5 співробітників університету (Алексєєва О.М. Євтушенко О.Г.,
Бінчев О.Ф., Нінова Г.В., Чумак В.Л.).
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На основі рішення Мелітопольської міської ради за вагомий внесок у
науково-технічний
та
культурний
розвиток
міста,
підготовку
висококваліфікованих фахівців, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки
та значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної
освіти, навчанні та вихованні студентської молоді були нагороджені: Почесною
грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради – 5
співробітників університету ( Єременко О.А., Сердюк М.Є., Глєбова І.О.,
Мирненко Ю.П., Прісс О.П.); Подякою Виконавчого комітету Мелітопольської
міської ради – 4 співробітники університету (Волох А.М., Нестеренко С.А.,
Журавель Д.П., Фандєєв О.А.).
На основі рішення Мелітопольської районної ради за вагомий внесок у
науково-технічний
та
культурний
розвиток
району,
підготовку
висококваліфікованих фахівців, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки
та значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної
освіти, навчанні та вихованні студентської молоді були нагороджені Грамотою
– 7 співробітників університету (Дідур В.А., Андрущенко М.В., Зоря М.В.,
Куліш Т.В., Шило С.В., Мазурік Л.В., Шлєіна Л.І.).
Всього : 28 співробітників університету, (нагород 34)
Рейтинг Webometrics: ТДАТУ в сотні кращих ЗВО України
Показником успішності закладу вищої освіти сьогодні можна вважати
позицію у національних та міжнародних рейтингах ЗВО. За останніми даними
світового рейтингу Webometrics, ТДАТУ увійшов до першої сотні закладів
вищої освіти України, значно покращив свої позиції порівняно з минулими
показниками рейтингу і посів 98-у сходинку в редакції рейтингу 2018.2.1 July
2018.
«Webometrics Ranking of World Universities» вважають одним з найбільших
та найвідоміших рейтингів світу. За твердженням авторів, рейтинг Webometrics,
за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованої моделі
опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну,
соціальну, культурну, спортивну тощо. Це відрізняє цей рейтинг від інших
Інтернет-рейтингів.
Починаючи з 2004 року, кожні шість місяців група The Cybermetrics Lab
(Іспанська національна дослідницька рада, CSIC) виконує незалежне наукове
дослідження інформації про роботу університетів.
Оцінювання університетів відбувається за чотирма показниками:
1) PRESENCE (присутність) – кількість сторінок на сайтах в основному
домені установи (включно з піддоменами та директоріями), які індексуються
пошуковою системою Google;
2) VISIBILITY (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять
зворотні посилання на веб-сторінки установи – розраховується за показниками
інструментів Ahrefs та Majestic;
3) TRANSPARENCY (прозорість, відкритість) – кількість цитат топ-авторів
установи за Google Scholar Citations;
4) EXCELLENCE (якість, науковість) – кількість статей науковців установи,
які входять до 10% найбільш цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками
Scimago.
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Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тис. ЗВО світу, в тому числі й 327
українських. У новій редакції рейтингу до першої трійки кращих університетів
України, зокрема, увійшли: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Львівський національний
університет імені Івана Франка.
У новій редакції рейтингу ТДАТУ має 6-у позицію серед 22 аграрних ЗВО
України та 4-у серед 10-и ЗВО Запорізької області після ЗНУ, ЗНТУ, ЗДІА
(відповідно 12, 53 та 55 місця).
ТДАТУ другий серед кращих університетів Запорізької області згідно з
міжнародним рейтингом uniRank
Які найпопулярніші університети в Україні? Рейтинг uniRank University
Ranking намагається відповісти на це питання, опублікувавши рейтинг
українських університетів у оновленій редакції 2018 року. До нього увійшли
171 визнаних українських ЗВО, які відповідають критеріям відбору uniRank.
Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) суттєво
покращив свій результат у рейтингу uniRank, посівши 36 місце в Україні.
ТДАТУ має 3-у позицію серед 22 аграрних ЗВО України та 2-у серед 10-и ЗВО
Запорізької області (після ЗНУ – 18 місце).
Рейтинг uniRank включає близько 13 тис. університетів і коледжів з більш
ніж 200 країн світу. Рейтинг uniRank, раніше відомий як 4ICU, позиціонує себе
як неакадемічний рейтинг, що досліджує якість представлення та популярність
вишів у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників,
зібраних з авторитетних джерел (Moz Domain Authority, Alexa Global Rank,
SimilarWeb Global Rank, Majestic Reffering Domains, Majestic Trust Flow).
Автори рейтингу зазначають, що такий підхід покликаний допомогти
студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність вишу.
Університетський рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»
В сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе більшої
ваги для життя людини і соціуму в цілому. Тому виникає потреба в об’єктивній
інформації стосовно рівня того чи іншого навчального закладу – що, певною
мірою успішності, намагаються забезпечити рейтинги.
Інтерес до університетських рейтингів та їх громадська значимість
визначена тим, що вони є темою багатьох державних заходів та міжнародних
зустрічей (одна з них Міжнародна конференція «Міжнародні і національні
академічні
рейтинги»,
організатори
ЮНЕСКО,
МОН
та
інш.).
Університетський рейтинг «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО - рейтинг 200
найкращих українських університетів за методикою ЮНЕСКО. Проводиться на
основі підписаного меморандуму з Європейським центром з вищої освіти
ЮНЕСКО – СЕПЕС. З метою удосконалення методики та підвищення
об’єктивності рейтингу за системою рейтингів ЮНЕСКО була створена
Міжнародна наглядова рада з визначення рейтингів університетів, відділення
якої діє і в Україні.
«ТОП-200 Україна» проводився у 2018 році за результатами діяльності
ВНЗ за 2017 рік одинадцятий раз. Головна мета рейтингу – оцінити шляхом
99

порівняння позицію (місце) університетів в цілому, їх досягнення з основних
напрямів діяльності незалежно від профілю навчального закладу. Діяльність
оцінюється з допомогою загального індексу рейтингової оцінки, котрий є
інтегральним і визначається за трьома комплексними критеріями (всього
комплексних показників 20): якість науково-педагогічного потенціалу
(значимість до 50%); якість навчання (значимість до 30%); міжнародне
визнання (значимість до 20%).
За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вишів України (2017 рік).
ТДАТУ на 68 місці серед 200 кращих вишів України (2018 рік).
У цьому рейтингу: ТДАТУ серед аграрних ВНЗ – 3 місце, після НУБІП (6
місце), МНАУ (61 місце); в Запорізькій області – 3 місце, після ЗНТУ (48
місце), ЗДМУ (58 місце).
Дані всіх рейтингів є важливим джерелом інформації для керівництва,
науково-педагогічних працівників та співробітників навчальних закладів під
час визначення шляхів та заходів з покращення діяльності у навчальній,
науковій, методичній та організаційній роботі як з окремих спеціальностей, так
і навчального закладу загалом.
13 РЕГІОНАЛЬНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТДАТУ
13.1 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
Вступ
Минулий навчальний рік став періодом значних змін у сфері освіти, які
продовжують відбуватися і зараз. Закон України «Про освіту», нові освітні
професійні програми, а також зміни у викладанні дисциплін загальноосвітнього
циклу – ось лише невеликий перелік наслідків реформи нашої з Вами галузі, які
суттєво вплинули на освітній процес. Усі в очікувані прийняття Закону України
«Про фахову передвищу освіту», який би відповів на запитання: «Яке місце в
системі освіти України буде належати технікумам і коледжам?».
Однак, головним пріоритетом для кожного закладу вищої освіти була і
залишається підготовка конкурентоспроможних фахівців.
Основним показником рейтингу навчального закладу є результати
успішності студентів. Абсолютна успішність склала – 98,7 %, якісна – 41,1 %.
Стосовно загального місця в рейтинзі аграрних ЗВО І-ІІ рівня
акредитації з методичної роботи коледж посідає 9 місце серед 110-ти
навчальних закладів.
Навчальна робота
Держзамовлення 2018 року, яке було доведено до нашого коледжу
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Спеціальність
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Агрономія
Туризм
Фінанси, банківська справа та страхування

Державне замовлення
Денна форма Заочна форма
20
15
26
10
18
5
9
10

Державне замовлення виконали, але не так як бажалося. При плануванні
профорієнтаційної роботи на наступний рік слід більше уваги приділити роботі
з професійно-технічними училищами, колективи базових підприємств. Знайти
нові форми роботи з об’єднаннями стейкхолдерів.
Аналіз навчальної роботи свідчить, що в розрізі спеціальностей
абсолютні та якісні показники наступні:

Спеціальність
Експлуатація та ремонт
обладнання харчового
виробництва
Бродильне виробництво і
виноробство
Зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів
Виробництво і переробка
продукції рослинництва
Туристичне обслуговування
Фінанси і кредит

Кількість
студентів,
осіб

Загальна
успішність,
осіб

Якісний показник,
%
2017-2018 н.р.

89

98,2

35,5

50

100

44,5

62

100

27,0

69

98,6

24,6

33
30

100
100

46,4
56,7

Знизився якісний показник на спеціальностях «Технологія зберігання,
консервування та переробка» та «Виробництво і переробка продукції
рослинництва», «Фінанси і кредит». У свою чергу, можна спостерігати значне
підвищення якісного показника успішності на спеціальності «Туристичне
обслуговування».
Головам циклових комісій слід більше уваги приділяти роботі зі
«слабкими» студентами.
Групи, які досягли найвищих результатів, це:
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Група
Ф-31
М-41
АПА-31
Т-2

Успішність, %

Класний
керівник

Кількість
студентів

абсолютна

якісна

Шатохіна В.І.
Дмитрієв В.М.
Коваленко В.Г.
Лифарь О.А.

13
16
16
15

100
100
100
100

53,8
50
43,8
40

Кількість студентів, які навчаються на «відмінно» та «добре», складає 99
осіб (1-4 курс). Випускники, які закінчили коледж на відмінно – 8осіб.
Студенти, які навчаються на «відмінно».
Група

Кл. керівники

Кількість
осіб

П.І.Б. студента

Т-1

Лазутіна Ю.М.

2

Кислова О.І., Лифарь П.А.

Ф-31

Шатохіна В.І.

1

Кривцун Є.В., Некрасов І.О.,
Ледовська Л.В.

ТВ-41

Левченко Н.В.

1

Заболотна Н.С.

ТВ-31

Бєлова А.О.

1

Морозова А.Ю.

Т-2

Лифарь О.А.

1

Семагіна К.С.

Основною вимогою сьогоднішньої освіти є незалежний замір знань
студентів.
Результати незалежного заміру знань студентів у 2018 році

Спеціальності

Місце
Місце
Місце
(всього
(всього
(всього
2016
2018
навч.
2017
навч.
навч.
рік закладів, які рік закладів, які рік закладів, які
готую мол.
готую мол.
готую мол.
спеціалістів)
спеціалістів)
спеціалістів)

Експлуатація та
ремонт
обладнання
харчового
виробництва

4,06

2 (4)

4,00

3(4)

4,00

3(3)

Зберігання,
консервування та
переробка плодів і

4,19

2 (5)

4,23

3(6)

3,90

3(3)
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овочів
Виробництво та
переробка
продукції
рослинництва

4,52

20 (37)

3,89

15 (41)

4,44

13 (43)

Фінанси і кредит

4,73

2 (28)

4,00

14 (28)

4,86

2 (26)

Важливим показником результативності навчальної діяльності є державна
підсумкова атестація серед студентів ІІ-го курсу, та складання державних
іспитів та захисти дипломних проектів студентами випускних курсів. Студенти
складали ДПА з трьох предметів: українська мова та математика (обов’язково
для всіх студентів) та один профільний предмет відповідно профільності
спеціальності:
хімія – ХТК-2, ХТВ-2;
фізика – ГМ-2,
іноземна мова - Т-2,
інформатика – БФ-2,
біологія – А-2.
Усі студенти других курсів коледжу пройшли державну підсумкову
атестацію.
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Рівень досягнень студентів, %

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Високий

%

Достатній

Кількість

Середній

%

Початковий

Відомості про
студентів, які
не склали
атестацію

Відомості
про
студентів,
яким
перенесено
атестацію

Кількість

Загальна кількість, що
підлягає атестації
Загальна кількість, що
склала іспит з предмету

Дисципліна

Результати ДПА
Загальна кількість студентів, які підлягали державній підсумковій атестації, становила 82 особи. Кількість студентів, які
склали іспити – 82 особи. 1 студент не склав ДПА. Тому загальна успішність по коледжу складає 100 %.
Взагалі більшість студентів підтвердили свій рівень знань: високий, достатній, середній; а деякі – навіть і покращили його.

Математика

82

82

-

-

49

60

27

33

6

7

-

-

-

-

Фізика

22

22

-

-

14

64

8

36

-

-

-

-

-

-

Хімія
Біологія
Інформатика
Іноземна мова

25
16
6
12

25
16
6
12

-

-

12
9
1
7

48
56
17
58

13
7
1
3

52
44
17
25

4
2

66
17

-

-

-

-
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Середній бал

Якість виконання, %.

Абсолютна успішність, %

„незадовільно” кількість
„незадовільно”, %

„задовільно”, %

„задовільно”, кількість.

„добре”, %

„добре”, кількість.

„відмінно”, %

„відмінно”, кількість

Усього студентів

Група

Назва дисципліни

Якісний рівень підготовки фахівців у 2018 році
(денна форма навчання)
Підсумки складання державних іспитів

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва
Блок
АП14
3 21 11 79 - - 100 21
спецдисциплін
41
5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів
Комплексний
екзамен зі
ТК-41 14
4 29 6 42 4 29 - - 100 57
спецдисциплін
5.03050801 Фінанси і кредит
Комплексний
екзамен зі
Ф-31 13
4 31 6 46 3 23 - - 100 77
спецдисциплін
5.14010301 Туристичне обслуговування
Комплексний
екзамен з
ТО-41 12
3 25 5 42 4 33 - - 100 67
іноземноїмови
Комплексний
екзамен зі
ТО-41 12
4 33 3 25 5 42 - - 100 58
спецдисциплін
5. 05170106 Бродильне виробництво і виноробство
Комплексний
екзамен зі
ТВ-41 11
3 27 5 46 3 27 - - 100 73
спецдисциплін
5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
Комплексний
екзамен зі
М-41 16
3 19 6 38 7 43 - - 100 56
спецдисциплін

3,
2

4

4,
1

3,
9
3,
9

4

3,
8
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Виховна робота
Протягом 2017-2018 навчального року студенти та викладачі брали
активну участь у конкурсах, змаганнях і виставках, які організовували
Відділ сім’ї молоді та спорту Бердянського міськвиконкому, а також які
проводились на базі коледжу.
Слід відзначити велику кількість заходів, спрямованих на національнопатріотичне виховання студентів, а також активну участь у благодійних
акціях, які проходили в нашому місті. 21 вересня до Міжнародного дня
миру проведено тренінг для студентів перших курсів «Голуб миру», з метою
формування толерантності, подолання агресивності та підвищення
емоційного стану студентів.
Також у вересні в коледжі комісією соціально–гуманітарних дисциплін
було проведено захід до 190-річчя м. Бердянськ «Шлях довжиною в 190
років», а студенти коледжу брали участь у міських заходах, таких як:
«Парад мікрорайонів» та «Футбольний турнір» присвячені 190 - річчю м.
Бердянськ.
27 вересня циклова комісія
економічних дисциплін та сфери
обслуговування провела загальноколеджівську гру-квест До Дня Туризму,
а комісія загальноосвітніх дисциплін на початку жовтня провела «День
здоров’я» на березі Азовського моря.
У жовтня в гуртожитку коледжу відбулись заходи: «Посвята у
першокурсники» та «Міс Осінь».
Студентська рада коледжу на чолі з Наталією Бадло у вересні-жовтні
провела акцію «Ліки замість квітів» (для воїнів АТО).
У жовтні викладачі та класні керівники коледжу провели заходи до Дня
Захисника України. Також було проведено концертну програму до Дня
Захисника України «Козацький дух живе в нащадках!», Урок мужності – «З
Україною в серці», а студенти коледжу взяли участь у міських заходах «
Свято справжніх чоловіків» - де зайняли I місце та « День призовника »- де
зайняли II місце.
11 листопада студенти коледжу взяли участь у ХІX Бердянському
історико-топографічному турнірі з міського орієнтування, де зайняли ІII
місце, а для студентів коледжу спеціалісти Першого Бердянського
Антикафе провели тренінг «Код: ГЕНДЕР» з виготовленням арт-об’єктів,
які потім демонструвались у музеї ім. І. Бродського
14 листопада у коледжі відбулось свято «Дебют першокурсника» - До
Міжнародного Дня студентів. 15 листопада на базі коледжу Бердянська
Районна державна адміністрація провела свято «День працівників
сільського господарства», а студенти коледжу підготували концертну
програму « Мир на землі - хліб на столі».
Не менш цікавими були заходи проведені у грудні. Так, у грудні місяці
студенти коледжу на чолі зі студентською радою провели акції
«Новорічний подарунок для бійця» а до Дня Збройних сил України брали
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участь у Обласному благодійному телемарафоні , а також проведено
конкурс стіннівок : «Українській армії присвячуємо…».
Класні керівники навчальних груп провели виховну годину «Всі люди
народжуються вільними» (До Міжнародного дня прав людини), а студенти
коледжу взяли участь у загальноміському заході-тренінгу «Молодь проти
насилля».
Спортивне життя в грудні було не менш цікавим: так студенти коледжу
взяли участь у Кубку м. Бердянська з волейболу (ІІІ місце), а у коледжі було
проведено «Першість коледжу з гирьового спорту, настільного тенісу,
волейболу.
Викладачі комісії соціально-гуманітарних дисциплін у рамках декади
своєї комісії провели відкриті виховні заходи: інформаційні виховні годині
«День Соборності України» та «День пам’яті героїв Крут» (до річниці
пам’яті Героїв битви під Крутами).
У рамках циклової комісії економічних дисциплін та сфери
обслуговування викладачі Курбацька Я.М. та Шатохіна В.І. провели захід
«Небесній Сотні присвячуємо…» (До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні).
27 квітня студенти коледжу взяли участь у Всеукраїнському фестивалі
художньої самодіяльності «Софіївські зорі», який проходив у м.
Мелітополь, де зайняли два ІІІ місця. Взяли участь і у загальноміському
заході «Молоді спеціалісти – права та можливості»,
а на чолі зі
студентською радою студенти взяли участь у благодійній акції «Великодній
кошик воїнам АТО» та благодійній акції зі збору коштів на операцію
онкохворій
студентці Медичного коледжу м. Бердянська Худіч
Олександрі.
У травні студенти і студентська рада коледжу зібрали кошти та взяли
участь у Запорізькому обласному телемарафоні «Пам’ять» до Дня
Перемоги. Було проведено загальноколеджівський захід ««Мамо рідна, хай
святиться ім’я твоє» для студентів І-х курсів та їх матерів. Також, студенти
коледжу взяли участь у загальноміському молодіжному фестивалі воєннопатріотичної пісні «Пісні народжені війною» та міському молодіжному
мітингу-флешмобі до Дня Перемоги.
16 травня взяли участь у загальноміському заході «День вишиванки»,
де зайняли II місце, а 17 травня провели загальноколеджівський флешмоб
«Малюємо вишиванку разом».
29 травня студент ІІІ курсу групи М-31 Лубяніченко Олександр, взяв
участь у Регіональному конкурсі Запорізької та Херсонської областей «Студент року -2018», який відбувся на базі «Скадовського технікуму
ХДАУ» у місті Скадовську Херсонської області.
Викладачі фізичної культури провели низку спортивних заходів:
Першість коледжу з міні-футболу, (До Дня Перемоги), весняний крос,
змагання з легкої атлетки (Першість коледжу), провели Першість коледжу з
настільного тенісу, взяли участь у першості мікрорайону «Нагірна частина»
з футболу до Дня Перемоги.
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З 06 по 08 червня на базі Уманського національного університету
садівництва м. Умань відбувся ХХ Зліт іменних стипендіатів і відмінників
навчання «Лідери АПК ХХІ століття». Делегатом від коледжу був відмінник
навчання, студент групи Ф-31 Кривцун Євген.
Товариством Червоного Хреста (організатори – Голова Бердянської
міської організації Червоного Хреста Інна Тихомирова та наставник проекту
товариства Червоного Хреста України Наталя Плетінь) було проведено
тренінг «Активне слухання та недопущення дискримінації» для студентів ІІІ курсі.
У лютому бібліотекою коледжу спільно з майстринею кондитерської
справи Тетяною Дьома проведено майстер-клас
з розпису медових
пряників у формі серця, які разом із «валентинками» були відправлені на
передову бійцям АТО, участь у майстер-класі взяли студенти І-ІІІ курсів.
Практична підготовка
Сьогодні бізнес вимагає на ринку праці молодого спеціаліста, який би
мав не тільки теоретичну підготовку, але й практичну та управлінську. З
прийняттям Положення про дуальну систему навчання нам необхідно більш
виважено підійти до організації практичної підготовки в коледжі. Розробити
нормативно-правову документацію (концепцію, положення, критерії та ін..).
Велика увага повинна приділятися роботі циклових комісій з
базовими підприємствами. На кожній випускаючій комісії повинно бути
створено об’єднання стейкхолдерів. За рік 11 студентів проходили практику
за дуальною системою.
Практична підготовка проводилась згідно з навчальними планами,
графіком освітнього процесу та у відповідності до «Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
За 2017-2018 навчальний рік проведено 5 нарад з керівниками
практики з питань удосконалення організації та проведення навчальних та
виробничих практик, ознайомлення з вимогами щодо оформлення звітної
документації, пов’язаної з переходом на кредитно-модульну систему.
На 2017-2018 навчальний рік були укладені договори з
наступними базами практики:
Зі спеціальності «Бродильне виробництво і виноробство»:
- ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», м. Нова Каховка
Херсонська обл. (директор Кошелев В.О.);
- ДП «Харківський завод шампанських вин» м. Харків.
- ПАТ «Коблево» с. Коблеве, Березанський р-н;
- ТОВ «Бердянські ковбаси», м. Бердянськ;
- ПАТ «Оболонь» м. Київ та ін.
Зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка плодів і
овочів»:
- ТОВ «Бердянські ковбаси», м. Бердянськ;
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- ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», м. Мелітополь, Запорізька
обл.;
- ТДВ «Бердянський хлібокомбінат», м. Бердянськ;
- ТОВ «Мелітопольський олейноекстракційний завод» м. Мелітополь
та ін.
Зі спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчового
виробництва»:
- ПрАТ «Бердянські жниварки», м. Бердянськ;
- ПАТ «Пологівський МЕЗ» м. Пологи;
- ПП Подколзін, ТОВ «Контур», м. Бердянськ;
- ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», м. Нова Каховка
Херсонська обл. та ін.
Зі
спеціальності
«Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва»:
- ФГ «Юрченко», м. Бердянськ;
- ФГ «Свіяна» с. Українка, Вільнянський р-н;
- ПП «АВАНГАРД СКАЕ» с. Маринівка та ін.
Зі спеціальності «Фінанси і кредит»:
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Бердянськ;
- ПАТ КБ «Приватбанк», м. Бердянськ.;
- ТОВ «Optimusagro» м. Дніпро та ін..
Зі спеціальності «Туристичне обслуговування»:
- ТОВ ТФ «Супутник» м. Бердянськ;
- ТОВ «100 Доріг», м. Запоріжжя;
- ТА «Темеринда», м. Бердянськ та ін..
У жовтні 2017 року для студентів ІІІ та ІV курсів спеціальності
«Агрономія» була організована екскурсія на передові господарства
Бердянського району ФГ «Фортуна», ПП «Клєщунова Л. Г.», де студенти
ознайомилися з технологією закладання саду на карликовій підщепі М9,
способами та засобами захисту рослин, застосуванням краплинного
зрошення, новою методикою збору врожаю яблук, шляхами реалізації
продукції.
У листопаді 2017 року була організована поїздка до Таврійського
державного агротехнологічного університету з метою налагодження більш
тісної співпраці викладачів комісії хіміко-технологічних дисциплін
з
викладачами факультету агротехнологій та екології (АТЕ) та проведення
профорієнтаційної роботи для студентів четвертого курсу спеціальностей
«Бродильне виробництво і виноробство» та «Зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів».
Крім цього, протягом 2017-2018 н.р. були проведені екскурсії для
студентів та викладачів до ЛГЗ «Хортиця», до ПрАТ «Бердянські
жниварки», до НПЦ ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» (за власний
кошт), разом з ТА «Темеринда» до м. Одеса та ін.
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На 2017-2018 навчальний рік була створена комісія зі сприяння
працевлаштування випускників коледжу, до складу якої входили завідувачі
відділень Єлізарова З.І. та Рибалко Є.В., провідний фахівець з обліку кадрів
Вержиковська А.П., класні керівники випускних груп.
У січні 2018 року для студентів третіх курсів та випускних груп була
проведена бесіда з фахівцем Бердянського міського центру зайнятості щодо
подальшого працевлаштування.
У лютому 2018 року була організована зустріч студентів третіх курсів
та випускних груп із спеціалістом з персоналу мережі «Сільпо» щодо
подальшого працевлаштування.
Всі випускники отримали методичні вказівки щодо складання резюме,
методичні поради щодо проходження співбесіди при прийнятті на роботу,
всі законодавчі питання щодо пошуку першого робочого місця.
Методична робота
Атестація викладачів
Атестація викладачів проводилась у відповідності до діючого
Положення та вимог нормативних документів. На основі поданих
документів був затверджений список осіб, що підлягали атестації у 2018
році, до якого було внесено 8 осіб (3 особи – позачергова атестація).
Протягом навчального року членами атестаційної комісії та
представниками адміністрації відвідувалися заняття викладачів, що
підлягали атестації, виховні заходи; вивчалась їх навчально-методична
діяльність за міжатестаційний період тощо.
Підсумки атестації:
 2 особи – встановлено відповідність кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» (Засядько А.І., Попівща Н.О.);
 2 особи – встановлено відповідність кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладачметодист» (Ніколаєва І.В., Шатохіна В.І.);
 1 особа – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» (Бовбас О.Ю.);
 1 особа – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої
категорії» (Лазутіна Ю.М.);
 2 особи – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої
категорії» (Торовець Є.О., Дривецька Я.А.).

Підвищення кваліфікації (стажування)
На початку року був затверджений план-графік підвищення
кваліфікації викладачами коледжу (всього 20 педпрацівників) та
підготовлені бланки необхідної документації. Всі вони підвищували
110

кваліфікацію у формі стажування на базі БДПУ, «Бердянського
хлібокомбінату», ТДАТУ, підприємств та установ міста.
18 педпрацівників пройшли заплановане підвищення кваліфікації, 2
особи – перенесено на 2018-2019 н.р.
Також
були
проведені
позапланові
стажування
окремих
педпрацівників (за власним бажанням), а представники адміністрації
Шишкіна Г.В. та Ніколаєва І.В. брали участь у закордонних стажуваннях.
Міністерством освіти і науки України розроблено Концепцію
розвитку педагогічної освіти, яка суттєво змінює систему атестації та
підвищення кваліфікації викладачів.
Виставка педагогічного досвіду НМЦ
Відбірковий етап щорічного конкурсу «Педагогічні інновації» був
проведений протягом квітня-травня 2018 року. Майже всі викладачі взяли в
ньому участь. До участі у фінальному етапі було відібрано 21 роботу: 16
персональних сайтів та 5 текстових робіт. Однак, цього року фінальний етап
конкурсу «Педагогічні інновації» був відмінений у зв’язку з введенням
нового конкурсу «Педагогічний Оскар». Тому всі відібрані роботи з
урахуванням вимог нового положення будуть направлені до участі в ньому
в І півріччі 2018-2019 н.р.
13.2 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»
1. Організація та якість навчального процесу
Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж
ТДАТУ» готує молодших спеціалістів для аграрних підприємств різних
організаційно-правових форм, а також надає підготовку з якісної загальної
середньої освіти.
Освітній процес у коледжі здійснюється на таких відділеннях:
- ветеринарно – технологічне,
- юридично – інформаційне.
Викладачі коледжу об'єднані в циклові методичні комісії в залежності
від фаху та дисциплін, які вони викладають. В коледжі всього 5 циклових
методичних комісій, а саме:
1)
циклова комісія технолого-економічних дисциплін;
2)
циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини;
3)
циклова комісія юридичних дисциплін;
4)
циклова комісія загально-освітніх та гуманітарних дисциплін;
5)
предметна (циклова) комісія спеціальності (спеціалізації)
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
Керівники циклових комісій кваліфіковані, досвідчені спеціалісти
вищої категорії, які мають відповідну базову освіту.
Дирекцією навчального закладу приділяється велика увага організації
освітньо – виховного процесу коледжу. Запроваджуються нові підходи до
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методичного забезпечення навчання, проведення позааудиторних заходів,
на високому рівні художня самодіяльність та спортивно – масова робота.
Педагогічний колектив бачить постійною і безперервною із
застосуванням нових передових форм і методів, виховних систем і заходів,
згідно вимог часу і рівня світових досягнень. Викладачі постійно
працюють над впровадженням новітніх освітніх трендів, велика увага
приділяється і організації самостійної роботи студентів.
Викладачі
працюють над створенням та постійним оновленням електронних
навчальних курсів дисциплін.
Система навчання у ВСП «Василівський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету» - багатогранний процес, який
складається з цілого ряду взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе
місце посідає контроль знань, тобто організація зворотного зв'язку як засобу
управління навчально-виховним процесом.
Концепція викладання в коледжі ґрунтується на поєднанні
високоякісної теоретичної підготовки студентів із формуванням необхідних
компетенцій.
Внутрішня система забезпечення якості освіти в ВСП «Василівський
коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
регулюється відповідними документами, в тому числі, Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти та Положенням про
моніторинг якості освіти.
У 2018 році у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» зараховано на
денну форму навчання 142 осіб, з них 87 особу за державним замовленням,
55 - на контрактній основі. Зміни контингенту студентів коледжу у бік
зменшення зумовлені зменшенням кількості вступників у 2012-2017 роках.
Головним критерієм навчально-виховної роботи є якість підготовки
спеціалістів. Наслідки навчальної діяльності студентів представлені в
таблиці.
Таблиця 1
Загальна характеристика навчального закладу
№
п/
п
1.

2.
3.
4.

Показники діяльності
Кількість студентів, разом осіб
у т.ч. за формами навчання:
денна
заочна
Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі
разом
% до загальної кількості
Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка
молодших спеціалістів, разом
Кількість циклових комісій разом

Кількісні
параметри
482
482
215
44,6
6
5
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1.
2.

5.

3.
4.
5.
6.

6.
-

7.
8
9.

10.

із них випускаючих
Кількість спеціальностей (назва спеціальностей)
«Правознавство»/ «Право»
«Зберігання, консервування та переробка м’яса»/
«Харчові технології»
«Ветеринарна медицина»
«Фінанси і кредит»/ «Фінанси, банківська справа та
страхування»
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»/
«Комп’ютерна інженерія»
«Організація і технологія ведення фермерського
господарства»/ «Агрономія»
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників,
разом
У т.ч. - штатних
сумісників
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників,
які мають наукові ступені і вчені звання, разом
Кандидат наук
в т. ч. штатних
Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено
співробітництво
Середня вартість одного року навчання на контрактній
основі на заявленому освітньо-кваліфікаційному рівні, грн.
Загальний обсяг фінансування навчального процесу у
2017 році,
тис. грн.
В тому числі бюджетні надходження, тис. грн.

Власні надходження, тис. грн.
Питома вага власних коштів, %
Використання коштів за кошторисом, тис. грн.
на заробітну плату науково-педагогічному складу,
11на навчально-методичне забезпечення
на створення і розвиток матеріально-технічної бази
закладу освіти

4
1
1
1
1
1
1

45
40
5

8000

7318,8
3159,0
43,2
2870,8
97,3
114,4
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця результатів державних екзаменів у студентів
за 2016-2017 та 2017 – 2018 навчальні роки
2016-2017
2017 -2018
Держіспіт
Успішність,% Якість,%
Успішність,% Якість,%
«Ветеринарна медицина»
Інфекційні
інвазійні
100
51,74
100
66,66
хвороби
Неінфекційні
100
55,17
100
69,44
хвороби
«Організація і технологія ведення фермерського господарства» /
«Агрономія»
Комплексний
зі
100
50
100
57,14
спеціальності
«Зберігання, консервування та переробка м’яса»/ «Харчові технології»
Комплексний
зі
100
53,33
100
50
спеціальності
«Фінанси і кредит»/ «Фінанси, банківська справа та страхування»
Комплексний
зі
100
57,14
100
55,55
спеціальності
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»/ «Комп’ютерна
інженерія»
Дипломне
100
50
проектування
«Правознавство»/ «Право»
Комплексний
зі
100
75,75
100
77,77
спеціальності
Можна зазначити, по навчальному закладу результати здачі
державних іспитів такі, що відповідають нормативним вимогам щодо
провадження освітньої діяльності. Слід звернути увагу на достатньо високу
якісну
характеристику
підготовки
фахівців
зі
спеціальності
«Правознавство» - 75 – 77%, зростання якісного показника у 2017 – 2018
н.р. зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (67 – 69%) та спеціалізації
«Організація і технологія ведення фермерського господарства» (57%).
Навчальний заклад ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» у 2018 році
пройшов акредитацію за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та
страхування» та «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
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Колективом навчального закладу прийнято рішення щодо
впровадження дуальної форми навчання як форми здобуття освіти у ВСП
«Василівський коледж ТДАТУ» відповідно до Концепції підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти, схваленою розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р; визначені такі
етапи:
- формування і вдосконалення нормативно - правової бази щодо
провадження та організації дуальної форми здобуття освіти у ВСП
«Василівський коледж ТДАТУ» (2018 – 2019 рр.),
- розробка програми дуального навчання з кожної спеціальності
відповідними цикловими комісіями (2018 р.),
- формування бази підприємств, установ, організацій (на основі
заключення договорів про співробітництво) як бази для дуального навчання
та проведення практики студентів (2018 - 2019 рр., постійне оновлення),
- впровадження елементів дуальної форми навчання (2018 – 2019 н.
р.),
- вивчення та впровадження у коледжі типових моделей дуальної
форми здобуття освіти у закладах освіти (після їх прийняття законодавством
на державному рівні, 2019 і 2020 роки).
З вересня 2018 року у коледжі діє Положення про впровадження
елементів дуальної форми навчання
у ВСП «Василівський коледж
ТДАТУ». Мета впровадження елементів дуальної форми навчання –
подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг
навчальним закладом та запитами роботодавців. Положення визначає
порядок організації та проведення елементів дуального навчання здобувачів
вищої освіти. Даним положенням передбачено поєднання навчання осіб у
коледжі з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та
організаціях для набуття певної кваліфікації.
Формування бази підприємств, установ, організацій як бази для
дуального навчання та проведення практики студентів здійснюється шляхом
перезаключення (раніше – Договір на проведення практики студентів ВНЗ)
та укладання нових договорів про співробітництво з елементами дуального
навчання (додаток В).
Розробка програми дуального навчання з кожної спеціальності
розпочалася з визначення можливого обсягу та баз проведення групового
дуального навчання студентів на підприємствах, в установах та організаціях
(додаток А). Дане навчання може відбуватися тільки згідно попередньо
погодженого з підприємствами, установами та організаціями графіком
групами або підгрупами. На даний момент прикладами такого виду
навчання, крім традиційного проходження студентами на підприємствах
технологічної та виробничої практик, є проведення на базі підприємств та
установ за участю провідних фахівців деяких практичних занять
(спеціальність «Право»), навчальних та ознайомчих практик (спеціальності
«Ветеринарна медицина» та «Харчові технології»). Ведеться робота щодо
налагодження співробітництва з підприємствами та можливості проведення
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на їх базі навчальних практик з отримання робітних професій
(«Формувальник ковбасних виробів і напівфабрикатів», «Лаборант хімікобактеріологічного аналізу», «Оператор комп’ютерного набору», «Оператор
ветеринарної обробки тварин») та інших навчальних практик усіх
спеціальностей («Радіомонтажна практика», «Електрорадіовимірювальна
практика», «Землеробство з ґрунтознавством», «Агрохімія», «Технологія
виробництва продукції рослинництва», «Технологія виробництва продукції
тваринництва», «Технологія заготівлі і зберігання с.-г. продукції з основами
переробки», навчальні практики дисциплін ветеринарного циклу,
«Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Інформаційні
системи і технології у фінансово – кредитних установах», «Банківські
операції».
Індивідуальне дуальне навчання у коледжі на даний момент
відбувається
за заявками підприємств (установ, організацій) щодо
конкретно визначених студентів, які вже проходили на даних підприємствах
технологічні або переддипломні практики, або стажування за власним
бажанням у вільний від навчання час, та добре зарекомендували себе (в
основному, це спеціальності «Ветеринарна медицина», «Агрономія»,
додаток Б). Даним студентам (крім тих, що проходять стажування)
роботодавцями надані робочі місця, що передбачають грошову винагороду.
Підприємствами та навчальним закладом узгоджуються графіки роботи і
навчання на підприємстві та навчання у коледжі даних студентів (у
співвідношенні 50 на 50%, або 60 на 40% в залежності від курсу студента,
рівня його навчання). Обов’язковою вимогою для даних студентів є
виконання навчального плану та своєчасна здача семестрового контролю.
Якщо навчальний заклад отримує заявку від підприємства без зазначення
конкретних студентів, тоді проводиться конкурсний відбір серед студентів
на індивідуальне дуальне навчання серед охочих. Конкурсний відбір
організовує та проводить завідувач відділення разом з відповідною
цикловою комісією. Циклова комісія на спеціальному засіданні приймає
відповідне рішення.
2.
Результати методичної роботи та практичного навчання
Методична робота у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»
здійснюється відповідно до таких планів роботи: плану методичної роботи
на навчальний рік, методичної ради,
методичного кабінету, школи
професійної адаптації (школи молодого викладача), заходів проведення
атестації педагогічних працівників, перспективних планів проведення
атестації та проходження підвищення кваліфікації. Методична робота
направлена на реалізацію педагогічної проблеми коледжу «Інтеграція
інноваційної освітньої, практичної діяльності та національно-патріотичного
виховання в коледжі через педагогічну майстерність викладача з метою
забезпечення індивідуалізації та соціалізації навчально-виховного процесу в
умовах інформаційного середовища» та методичної проблеми «Створення
базової системи психолого-педагогічних і методичних знань, що
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оптимізують навчально-виховний процес і забезпечують реалізацію змісту
освіти і професійного становлення».
Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є
вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і
розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду
виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.
Формами підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ВСП
«Василівський коледж ТДАТУ» є навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
без відриву від виробництва, курси підвищення кваліфікації при ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації, стажування, участь педагогічних працівників у науковопрактичних конференціях, вебінарах, майстер-класах, методичних
семінарах-тренінгах,
семінарах-практикумах,
взаємовідвідування
навчальних занять, стажування, атестація, самоосвіта тощо. У коледжі
розроблено перспективний план проходження педагогічними працівниками
курсів підвищення кваліфікації до 2020 року.
Пріоритетними напрямками діяльності методичного кабінету коледжу
у 2018 році є:

інформування педагогічних працівників про досягнення
педагогічної науки і практики, надання їм методичної допомоги в якісному
здійсненні навчально-виховної діяльності, в створенні навчальнометодичних матеріалів, складанні навчальної та плануючої документації,
підготовці доповідей та виступів на конференціях, нарадах, педрадах,
семінарах тощо;

підвищення
професійної
кваліфікації
та
педагогічної
майстерності викладачів;

вивчення, опис та впровадження передового досвіду навчальновиховної та методичної роботи, інноваційної діяльності викладачів через
творчі групи,

накопичення та систематизація нормативної, навчальнопрограмної та методичної документації, навчально-методичної літератури,
кращих методичних розробок.
З метою інформаційно-методичної підтримки нового, що
поширюється в освітній процес, пропаганди досягнень педагогічної науки,
освітніх інновацій, вивчення, узагальнення, поширення ідей перспективного
педагогічного досвіду в 2018 році методичним кабінетом разом з цикловими
комісіями було підготовлені і проведені 5 методичних семінарівпрактикумів.
З метою впровадження нових форм проведення занять, шляхів
активізації студентів на заняттях та в позанавчальний час цикловими
комісіями проведено 5 методичних тижнів циклових комісій, під час яких
проводяться викладачами відкриті заняття та виховні заходи. Їх мета –
підвищення майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять:
впровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і
результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання
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завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті
формується «банк» методичних розробок відкритих занять.
Однією із форм роботи методичного кабінету у 2018 році було
проведення занять в «Школі професійної адаптації (школи молодого
викладача)». Заняття з молодими викладачами проводились заступником
директора з навчальної роботи, методистом, досвідченими викладачами
колективно та індивідуально.
Крім того в 2018 році методичним кабінетом здійснювались такі
заходи: робота з головами циклових комісій, бібліотекою по підвищенню
кваліфікації та професійної майстерності викладачів, удосконаленню
навчально-виховного процесу; організація допомоги в складанні навчальноплануючої документації; організація відвідувань відкритих занять, поточних
занять викладачів коледжу; організація допомоги викладачам в складанні
індивідуальних планів, навчально-методичних карток занять та іншої
документації; відвідування занять молодих викладачів з метою здійснення
методичної допомоги; проведення моніторингу якості навчання; надання
допомоги у підготовці викладачів до атестації; групові та індивідуальні
консультації викладачів.
Методичним кабінетом проводиться огляд періодичної педагогічної,
методичної фахової літератури. Працівники бібліотеки організовують
виставку нових надходжень літератури.
Для стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня
професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної
майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й
авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу запроваджено їх
атестацію.
Загальну чисельність педагогічних працівників складає 45 осіб, 5 внутрішні сумісники. Викладацький склад нараховує 40 осіб штатних
працівників, з них мають вищу категорію 28 чол., спеціалісти І категорії – 4
чол., спеціалісти ІІ категорії – 6 чол.
Мають педагогічні звання:
старший викладач – 5 чол.,
викладач-методист – 4 чол.,
Почесні звання:
відмінник освіти України – 2 чол.
Середній вік викладацького складу становить 47 років.
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована
на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою
визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді,
рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія,
педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників проводиться
атестаційною
комісією коледжу відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників та Планом заходів з організації та проведення
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атестації педагогічних працівників ВСП «Василівський коледжу ТДАТУ»
на 2017 – 2018 н. р.
У 2018 році атестувалося 7 викладачів, з них на підтвердження вищої
кваліфікаційної категорії 4 викладача, на присвоєння І категорії - 3
викладача.
Підвищення кваліфікації, методичної майстерності педагогів
відбуваються завдяки внутрішньоколеджівській системі методичної роботи
та навчанню без відриву від основного місця роботи. Викладачі проходять
підвищення кваліфікації з методики викладання загальноосвітніх та
спеціальних дисциплін, інноваційних технологій, беруть участь у тренінгах
та семінарах.
У 2017 – 2018 навчальному році виробничі практики у студентів всіх
відділень було зміщено на зимовий період, у зв’язку зі змінами навчальних
планів. Так переддипломні практики у студентів спеціальностей
«Ветеринарна медицина», «Правознавство», «Фінанси та кредит»,
«Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» було перенесено на
січень – лютий.
Після завершення практики проводилися захисти щоденників – звітів,
конференції з наслідків проходження виробничих практик. Для захисту
щоденників-звітів за виробничі технологічні і переддипломні практики
своєчасно створювалися комісії, членами яких були завідувачі відділень,
голови циклових комісій та викладачі-керівники практик від коледжу.
Конференції проводяться з презентаціями баз практики та
відеофільмів по базам практики..
На захисті щоденників-звітів виставляється диференційована оцінка,
яка заноситься в заліково-екзаменаційну відомість та враховується при
визначенні розміру стипендії.
Систематично проводиться перевірка практики, контроль та надання
відповідної допомоги студентам під час проходження ними технологічних
та переддипломних практик.
З профорієнтаційною метою на сайті коледжу розміщалася інформація
про захист щоденників-звітів.
Практичне навчання студентів за робітничими професіями
проводиться на І-ІІІ курсах. Молодший спеціаліст зі спеціальності
«Ветеринарна медицина» на Ш курсі отримує робітничу професію
«Оператор штучного осіменіння с/г тварин і птиці», молодший спеціаліст зі
спеціальності «Організація
і технологія ведення фермерського
господарства» на І курсі отримує робітничу професію «Оператор
ветеринарних обробок».
Молодший спеціаліст зі спеціальності «Зберігання, консервування та
переробка м’яса» на П курсі отримує робітничу професію «Лаборант
хіміко-бактеріологічного аналізу», а на ІІІ курсі «Формувальник ковбасних
виробів».
Практичне навчання студентів за робітничими професіями
обумовлене навчальним планом і передбачає вивчення теоретичного
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матеріалу, оволодіння відповідними уміннями та навичками, кваліфікаційні
випробування.
Адміністрація коледжу працює над отриманням ліцензій з робітничих
професій, яких не вистачає згідно навчальних планів, однак через брак
коштів, які необхідно для придбання досить дорогого обладнання, це на
даний час неможливо.
З метою повного виконання завдань практичної підготовки
навчальний заклад має двосторонні угоди з базами практик. Студенти
коледжу проходять виробничі технологічні та переддипломні практики в
господарствах та установах різних форм власності. На сьогоднішній день
заключені угоди для проходження практики студентами коледжу з понад 30
сільськогосподарськими підприємствами та наступними установами:
Василівським районним судом, Василівським РВ УМВС, ТОВ «Смак
життя»,
ПАТ
«Мелітопольський
м’ясокомбінат»,
ПрАТ
«Міжрайплемпідприємство» м. Молочанськ, приватними ветеринарними
клініками «Фауна» м. Запоріжжя та «Скорая ветеринарная помощь» м.
Мелітополь, приватна ветеринарна клініка «Вет-плюс»; Василівським
районним відділом Запорізької регіональної філії Центр ДЗІ, Крім того
географія баз практики з кожним роком розширюється короткостроковими
угодами. Провідними базами практики є ПАТ «Мелітопольський
м’ясокомбінат», ТОВ «Бекон-Січ», ПрАТ «Племзавод «Степной», ПрАТ
«Міжрайплемпідприємство» (м.Молочанськ), приватна ветеринарна клініка
«Фауна» та інші.
3. Результати виховної та спортивно-масової роботи
І. Вересень 2018 року. Участь в обласній акції «Запорізька Слава»:
1.Федоренко Данило ОКСМ-21 гр.
2. Саулян Арсен ТФ-11 гр.
3. Чернявський Кирило В-22 гр.
Отримали сертифікати.
ІІ. Грудень 2018 року. Міські змагання «Козацькі розваги» серед
навчальних закладів м.Василівка - І місце:
1.
Федоренко Данило ОКСМ-21 гр.
2.
Чепур Антон П/О-11 гр.
ІІІ. Листопад 2018 року. Межрегіональний конкурс патріотичної пісні
«Слався, Україно!» - 2-ге місце:
1.
Симоненко Микола П/О-11 гр
2.
Шандер Поліна В-11 гр
3.
Кіріченко Олена В-21 гр
Зокрема, названі студенти є активними учасниками художньої
самодіяльності коледжу, брали участь у районних концертах до Дня міста
Василівка, до Дня визволення Василівського району, до Дня студента, до
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Дня працівників освіти, до Дня Захисника України, до Дня працівників
культури, до Дня працівників сільського господарства.
Симоненко М та Шандер П. є учасниками народного театру
Василівського ЦКД, 9 грудня 2018 року брали участь у обласному фестивалі
театральних колективів та отримали Гран-при.
Результати позааудиторної роботи з фізичного виховання за 2018 рік
У навчальному закладі система фізичного виховання об'єднує 2-3
обов'язкових занять на тиждень, а також заняття позаурочних форм
(заняття у спортивних секціях, туристські походи, змагання )
Відсоток студентів охоплених заняттями фізичної культури - 91%
Студенти коледжу мають можливість займатися в спортивних
секціях з різних видів спорту (волейбол, футбол, настільний тенис, степаеробіка), відвідувати тренажерний зал.
Спортивними секціями – 25% (волейбол (дівчата) - 25, волейбол
(юнаки) - 22, настільний теніс-18, міні-футбол -16, степ - аеробіка-15,
футбол -18 –114.
Збірні команди коледжу з волейболу (дівчата і хлопці) беруть
активну участь у змаганнях на першість району, міста, області.
Неодноразово студенти коледжу посідали призові місця в змаганнях
різного рівня:
III місце в зональних змаганнях Всеукраїнських спортивних
ігор з волейболу серед жіночих команд аграрних вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації (березень 2018р).
ІІ місце на змаганнях обласної спартакіади серед
першокурсників аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації (травень 2018р).
I місце в змаганнях з волейболу серед дівчат в залік ХХIX
обласної спартакіади серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації
Мінагрополітики України (листопад 2018р).
Бронзовий призер в змаганнях з волейболу серед юнаків в залік
ХХIX обласної спартакіади серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації
Мінагрополітики України (листопад 2018р).
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13.3 ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»
Характеристика навчального закладу
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету» свою історію
починає з 8 жовтня 1931 року, коли наказом народного комісаріату
земельних справ був відкритий Мелітопольський садово-городній технікум.
Через 5 років він був перетворений у бавовницький технікум, але вже в 1936
році профіль був змінений на рільницький.
З 1956 року технікум був перетворений у сільськогосподарський, а у
1997 році він став структурним підрозділом Таврійської державної
агротехнічної академії.
З 2007 року технікум отримав статус Відокремленого структурного
підрозділу ТДАТУ: «Мелітопольський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету».
На 01.10.2018 року в коледжі навчається 528 студентів, у тому числі
на денному відділенні - 488 студентів, з них на бюджеті – 432 студента, на
контракті – 56 студентів; на заочному – 40 студентів, з них на бюджеті – 37
студентів, на контракті – 3 студента.
Вивчають загально – освітні дисципліни для отримання атестата
зрілості на першому курсі - 110 студентів, з них 4 – на контракті, на
другому курсі - 130 студентів, з них 12 – на контракті, разом навчається 240
студентів, у тому числі на контракті – 16 студентів.
Навчальна робота
За роки існування коледж успішно накопичував багаторічний досвід в
освітньому процесі. Його навчально-виробничій комплекс оснащений
необхідним технологічним обладнанням, яке широко використовується при
проведення теоретичних і практичних занять. Сюди входять методичний
кабінет, комп’ютерні класи, лабораторії, полігон для проведення
практичних занять з водіння машин, навчально-виробнича майстерня.
Протягом ІІ – семестру 2017-2018 н.р. колектив коледжу успішно
пройшов акредитацію двох спеціальностей: 5.05010101 «Обслуговування
програмних систем і комплексів» та 5.0910103 «Виробництво і переробка
продукції рослинництва», підтвердивши належний рівень освітніх
послуг.
Викладачі,
які
викладають
на
цих
спеціальностях
продемонстрували високий рівень професіоналізму, методичної,
організаційної та виховної роботи
Результати успішності студентів є важливим показником рейтингу
коледжу серед навчальних закладів. За підсумками 2017-2018 навчального
року успішність склала 97,3%, якість знань 54,73%, при середнім балі 3,75.
Основні вимоги сьогоднішньої освіти до успішності студентів є
незалежний замір знань студентів. Вже традиційно протягом п’яти років
студенти, які навчаються на спеціальностях: «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»,
122

«Бухгалтерський
облік»,
«Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва» проходять цю перевірку.
Результати незалежного заміру знань студентів
у 2017 та 2018 роках серед аграрних закладів І-ІІ р.а.
2017
2018
Місце серед
Місце серед
Спеціальність
Середній бал навчальних Середній бал навчальних
закладів
закладів
МОРЕУ АПК
3,33
23
БО
3,58
39
3,21
42
ВППР
4,67
7 з 42
За результатами державної атестації в 2018 році отримали дипломи
молодшого спеціаліста –139 студентів:
- денна форма навчання – 127 студентів, у тому числі тих, хто навчався
за кошти державного бюджету - 108 студентів;
- заочна форма навчання – 12 студентів, у тому числі тих, хто навчався
за кошти державного бюджету 12студентів.
- дипломи з відзнакою отримали -15 студентів: 15 - денної форми
навчання і 0 - заочної.
- 83+10 разом 93 випускника коледжу продовжили навчання у ТДАТУ
Практична підготовка
Практичне навчання проводиться згідно навчальних планів, графіку
навчального прцесу та у відповідності до «Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України»
Протягом року перед початком кожної практики були організовані та
проведені інструктивні заняття зі студентами, де видавалися на практику,
програми практики, план-графік проходження різних видів практик,
ознайомлювали з вимогами до оформлення звітів-щоденників та надавались
методичні рекомендації до виконання програми практики.
Слюсарна, зварювальна та механічна практики проводилися у
навчально-виробничих майстернях коледжу, оснащених 16 робочими
місцями для слюсарної практики, 1 робочому місці для зварювальної і 15
робочими місцями для верстатних робіт.
Навчальна практика з бухгалтерського обліку проводиться в навчальній
бухгалтерії, обладнаної необхідною кількістю комп'ютерів і програмного
забезпечення.
Навчальна практика для отримання робочої професії проводилася на
підприємствах міста згідно з укладеними договорами.
Виїзні практики на базі Новокаховського НПЦ планувалися в цьому
навчальному році, але у зв’язку з відсутністю коштів були проведені на базі
коледжу та підприємствах міста (ТОВ «Термоліт», ТОВ РЗ«Сільмашсервіс»,
Мелітопольське МУВГ, Якимівське МУВГ, кафедра «Сільськогосподарські
машини» ТДАТУ. Це наступні навчальні практики:
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Сільскогосподарські машини;
Електромонтажна;
Гідротехнічні споруди;
Водопосточання.
Практика за профілем спеціальності (технологічна) проводилася на
підприємствах міста Мелітополя і області на підставі довгострокових
договорів:
СБК « Дружба»;
ТОВ «Агрофірма Україна»;
ТОВ «Агрофірма Мир»;
ПП «Могучий»;
ПП «Димура М.І.»
ДПДГ «Мелітопольське»;
Якимівське МУВГ»;
Веселівське МУВГ;
Мелітопольське МУВГ.
Всього було заключено договорів з 33 провідними підприємствами
міста та області
Наприкінці практики майже всі студенти склали звіти та успішно їх
захистили. Захист проводився у читальній залі у вигляді конференції. Серед
89 студентів IV курсів з усіх спеціальностей, окрім «Облік і
оподаткування»:
- на оцінку «5» захистили звіти – 18 чоловік;- 20,2%
- на оцінку «4» захистили звіти – 39 чоловік;- 43,8%
- на оцінку «3» захистили звіти – 32 чоловіка;- 36,0%
Середній показник якості знань складає -62%, що на 3% більше 2017
року
У 2018 році студенти коледжу отримали свідоцтва державного зразку
про отримання відповідної робочої професії:
- Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С» - 20чол.
- Машиніст-тракторист категорії А1,А2, D1,G1,G2- 45чол.
Також у 2018 році в коледжі було підготовлено 60 водіїв категорії «В»
та 10 водіїв категорії «С» на комерційній основі.
У 2018 році було проведено ліцензування наступних робітничих
професій:
- -8331«тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
кат. «А1»-45чол.
- 8331 «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
кат. «А2» - 45чол.
- 8331 «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
кат. «D1»-45чол.
- - 8331 «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
кат. «G1, G2» -45чол.
- 7241
«Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування» (2 разряд) – 30чол.
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Рейтинг викладачів
На даний час у навчальному закладі працює висококваліфікований
викладацький колектив, у складі якого 50 викладачів, серед них 10 –
викладачів-методистів (20 %) – Биковська І.П., Довгопола С.О., Малюта
І.В., МиронецьС.Д., Міфле-Чередниченко С.А., Нікуліна Н.В., Тіга С.А., ,
Побігун М.Д., Токмакова А.В., Ткачук С.В.; 22 – викладача вищої категорії
(44 %); 6 – майстрів виробничого навчання та 6 лаборантів.
Викладачі, які мають почесне звання:
- «Відмінник освіти України»: Міфле-Чередниченко С.А., Малюта
І.В.;
- «Відмінник аграрної освіти і науки України»: Климович Є.Л.,
Побігун М.Д., Тюрнікова С.Г..
Важливим є питання оцінки діяльності викладацького складу та
циклових комісій. У коледжі розроблене відповідне положення на підставі
якого щорічно підводяться підсумки роботи педагогічного колективу на
основі аналізу результативності освітнього процесу, методичної,
організаційної та виховної роботи.
Так, за підсумками 2017-2018 навчального року найвищі місця в
рейтингу посіли наступні викладачі: Юрко Л.М., Бойко С.Б., Биковська І.П.,
Лось Н.Д., Тіга С.А., Кидалова О.В., Бондаренко О.С.
За номінацією «Краща циклова комісія» визначині колективи циклових
комісій: «Бухгалтерський облік», «Виробництво і переробка продукції
рослинництва»; «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки»; та
циклова комісія загальноосвітньої підготовки.
Атестація педагогічних працівників
Кількість педагогічних працівників, яких атестовано у 2017-2018 н.р. –
12
Присвоєно: спеціаліст І категорії – 4 (Бондаренко О.С., Саєнко О.В.,
Чаусова Н.В. Ісаченко С.О.),
вищої категорії – 1( Назарук Ю.С.),
педагогічне звання «викладач-методист» - 1 (Миронець С.Д.);
відповідність кваліфікаційній категорії: спеціаліст І категорії – 1
(Довгополий Ю.Б.), вищої категорії – 5 (Малюта І.В., Миронець С.Д.,
Нестеренко К.В ., Чернова О.С., Побігун М.Д.), педагогічне звання
«викладач-методист» - 2 (Малюта І.В., Побігун М.Д.).
Згідно з діючим Положенням про Виставку педагогічного досвіду і
творчості молоді та конкурсу «Педагогічний ОСКАР» у 2018 році від
коледжу було прийнято 14 конкурсних робіт.
Підвищення кваліфікації – за 2017-2018 н. р. – 9 викладачів,
з них:
- стажування на кафедрах ТДАТУ – 7 викладачів – Бабенко Н.М.,
Карпович О.П., Кидалов Ю.В., Мороз Т.О., Побігун А.М., Ткачук С.В.,
Чернова О.С.
- стажування на виробництві – 2 чол. Башинська М.В., Биковська І.П.;
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Викладач спец.дисциплін, спеціаліст І категорії Бондаренко О.С. брала участь у регіональному етапі конкурсу “ Кращий куратор навчальної
групи — 2018” , який проходив на базі Каховського держаного
агротехнічного коледжу де посіла почесне -ІІІ місце.
Участь студентів у конкурсах, олімпіадах
року студенти коледжу брали активну участь у
конкурсах, олімпіадах, конференціях у коледжі, місті,

Протягом
різноманітних
області, регіону:
1) Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, м.
Запоріжжя (Чиркіна Дарина, - 4 місце, Мартиць Данило — 8 місце);
2) Міжнародному конкурсі з української літератури ім. Т. Шевченка, м.
Запоріжжя (Бодяко Ксенія );
3) олімпіада з української мови (обласний тур – Чиркіна Дарина – 5
місце);
4)
участь в обласному етапі ХІ Всеукраїнської олімпіади з
інформатики та комп'ютерних технологій. (Головань Ілля );
5) олімпіада з української мови (обласний тур – Чиркіна Дарина – 5
місце);
6) І Всеукраїнська онлайн-олімпіада з англійської мови (10 клас — 4
учасники, 11 клас — 9 учасників ), ;
7) участь в обласному етапі олімпіади з математики (Варецький Іван);
8) «Студент року» загальноколеджівській: відбірковий етап — 12
студентів коледжу, заключний етап в коледжі — 6 студентів, регіональний
етап у м. Скадовськ — ІІ місце ( Мартиць Ірина);
9) всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів
аграрних ВНЗ «Софіївські зорі Таврії — 2018» (дипломів І ступеня — 3,
дипломів ІІ ступеня — 3, дипломів ІІІ ступеня — 3);
10) участь в обласному етапі конкурсу авторської та юнацької поезії та
прози “Я - за єдину Україну!” (Шенаєв Артем);
11) участь у турнірі з настільної гри . 100 років боротьби. Українська
революція 1917-1921” (команда коледжу посіла 4 місце)
12) участь в обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування
“Спадщина” (Приліпко Олена );
13) участь студентів коледжу у міському проекті “Школа місцевого
самоврядування”
14)
участь
у
всеукраїнському
конкурсі
мультимедійних
проектів“Врятувати від забуття” (Юрко Л.М., Чиркіна Дарина — студентка
611 групи).
Студенти Филонено Артем та Мартиць Данило брали участь у ХІІ
зльоті студентського активу ТДАТУ
У коледжі вживаються заходи щодо дотримання чинного законодавства
стосовно утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Всі
особові
справи
укомплектовані
документами,
підтверджуючими статус дітей. В усіх особових справах дітей, які
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перебувають під піклуванням фізичних осіб є копії рішень про призначення
піклування над ними.
Розміри виплат відповідають вимогам чинного законодавства.
Стипендія виплачується своєчасно, щомісячно, у повному обсязі. Випадків
невиплат або затримки стипендії немає. За літній період стипендія
виплачується у повному обсязі щомісяця.
Видатки на харчування проводяться щомісяця, виходячи з норм,
передбачених у листах Департаменту освіти і науки Запорізької державної
адміністрації. Виплати на харчування здійснюються грошовою виплатою.
Під час перевірки з’ясовано, що медичні огляди проводяться систематично,
двічі на рік ( на весні та восени).
Студентська рада коледжу
У коледжі діє студентське самоврядування, яке діє згідно «Положення
про студентське самоврядування» і є невід'ємною частиною громадського
самоврядування. Членами студентського самоврядування є особи, які
навчаються у коледжі.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб,
які навчаються у коледжі безпосередньо та через органи студентського
самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.
Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського
самоврядування, погоджується з директором коледжу.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, у
підпорядкуванні якого перебуває коледж.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп,
відділень, гуртожитку, коледжу.
Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є студентська
конференція де:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та
заслуховують їх звіти;
- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих
органів студентського самоврядування.
Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення,
меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом
до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних
стендів).
Обов'язки голови студентської ради з червня місяця 2018 року виконує
Хорошун Денис – студент
групи. За 2018 рік було проведено 10
планових засідань студради, на яких розглядались усі болючі питання, що
стосуються студентства коледжу.
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Фізичне виховання
Важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я студентів,
підвищення працездатності та збільшенні тривалості активного життя
відіграє фізична культура. Велика увага приділяється фізичному вихованню
студентів, де діють секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу,
гирьового спорту, футболу. Студенти беруть активну участь в спартакіаді
коледжу, обласних змаганнях та Всеукраїнській спартакіаді серед студентів
аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. з різних видів спорту.
У січні 2018 року напередодні Різдвяних свят викладачами ЦК
“Фізичного виховання та Захисту Вітчизни” був проведений 3 етап
Спартакіади “Здоров’я” серед викладачів та співробітників коледжу з
шашок та стрільби з пневматичної гвинтівки.
У лютому 2018 року був проведений 4 етап Спартакіади “Здоров’я”
серед викладачів та співробітників коледжу з баскетболу та настільного
тенісу.
У лютому 2018 року збірна команда студентів коледжу з баскетболу
брала участь у міському турнірі пам’яті воїнів - афганців, де здобула 5
місце.
Всеукраїнська спартакіада серед аграрних ВНЗ I-II р.а. 2018 року.
У березні 2018 року ВСП “Мелітопольський коледж Таврійського
ТДАТУ” приймав фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади серед
студентів аграрних ВНЗ I-II р.а. 2018 року з гирьового спорту та вільної
боротьби.
За підсумками цих змагань наша команда з вільної боротьби посіла
1місце, команда з гирьового спорту 4 місце.
У квітні 2018 року збірні команди з легкоатлетичного кросу та
настільного тенісу брали участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської
спартакіади серед студентів аграрних ВНЗ I-II р.а. 2018 року, які пройшли
на спортивній базі Уманського НУС. За підсумками цих змагань наші
команди посіли 13місце.
У травні 2018 року збірна команда з міні-футболу брала участь у
зональних змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед студентів аграрних
ВНЗ I-II р.а. 2018 року, які пройшли на спортивній базі КПХП Харківського
НТУСГ.
За підсумками цих змагань наша команда посіла 3місце.
У 2018 році у нашому навчальному закладі підготовлено:
4 кандидати у майстри спорту України:
1. Голубничий Антон 112група (гирьовий спорт)
2. Голубков Віталій 121група (вільна боротьба)
3. Коляда Олег 321група (вільна боротьба)
4. Кучменко Богдан 521група (гирьовий спорт)
3 майстри спорту України:
1. КопотьВячеслав 231група (вільна боротьба)
2. Марчук Антон 132група (сумо)
3. КопотьВячеслав 231група (сумо)
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Профорієнтаційна робота
Для забезпечення якісного набору студентів та задоволення потреб
аграрного сектору у коледжі щорічно розробляються і неухильно
виконуються заходи по проведенню профорієнтаційної роботи. Викладачі
відвідують сільські і міські школи, де зустрічаються з учнями випускних
класів та ознайомлюють їх зі спеціальностями, за якими у коледжі готують
фахівців середньої ланки, а також умовами прийому до коледжу. У 2018
році працював «Штаб Приймальної комісії з профорієнтаційної роботи».
Для покращення профорієнтаційної роботи Штабом виконані наступні
заходи:
- створена робоча група (в її склад входили викладачі від кожної
циклової комісії коледжу);
- розподілені маршрути руху;
- розроблені графіки відвідування сільських та міських шкіл;
- проведені рекламні заходи щодо розповсюдження інформації про
навчальний заклад;
- проведено олімпіади з математики та української мови для учнів 9х
класів шкіл м. Мелітополь та Мелітопольського району.
Робота була проведена майже у всіх школах Мелітопольського,
Веселівського, Михайлівського та Якимівського районів.
У листопаді 2017 року та квітні 2018 року було проведено «День
відкритих дверей», до якого ретельно підготувались всі циклові комісії,
організована зустріч батьків абітурієнтів з адміністрацією, провідними
викладачами коледжу, проведено демонстрацію відеофільму, в якому
відображена історія розвитку навчального закладу, проведено екскурсію по
коледжу, концерт художньої самодіяльності, а також організована виставка
досягнень коледжу за останні роки.
У 2018 році діяли довгострокові курси з підготовки абітурієнтів до
вступу у коледж на яких навчалося 25 осіб, та двотижневі підготовчі курси
на яких навчалося 44особи.
Із 69 випускників підготовчих курсів
зараховано на І курс 65 осіб.
На денну форму навчання:
Подано заяв всього по всім спеціальностям – 294 осіб.
В 2018 році на денне відділення було зараховано 137 студентів, з них:
118 студентів на основі базової загальної середньої освіти, а саме:
Державне
За кошти фізичних та
Спеціальність
Всього
замовлення
юридичних осіб
208 «Агроінженерія»
34
38
6
201 «Агрономія»
23
20
3
192 «Будівництво та
8
6
2
цивільна інженерія»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
25
23
2
електромеханіка»
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071 «Облік і
10
9
1
оподаткування»
122 «Комп’ютерні
27
22
5
науки»
Усього
137
118
19
Зараховано:
Дитина сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування – 5
студентів.
Дитина-інвалід – 1 студент.
Діти з багатодітних сімей – 0 студент.
На заочну форму навчання:
Подано заяв всього по всім спеціальностям – 5 осіб.
Зараховано всього на навчання – 5 студентів.
З аналізу роботи приймальної комісії, необхідно відмітити, що на жаль
ще низьким залишається рівень інформованості абітурієнтів про коледж,
правила прийому.
У поточному році діють довгострокові курси з підготовки абітурієнтів
до вступу у коледж на яких навчається 15 осіб.
Надходження доходів загального и спеціального фондів
За останні два роки на утримання навчального закладу надійшли кошти
до загального фонду:
Рік

Бюджет,
грн

спецкошти

Добров.
внески

Всього
надходжень
11977536

2017

10064572

1179346

733618 в
т.ч.ТМЦ
384428

2018 (10 мес.)

9742990

1135570

532686 ,в
т.ч.ТМЦ
210751

11411156

Удільна міра, кожного
виду доходів в
кошторисі, %,

85,4

9,9

4,7

100

По бюджету середньорічна з/плата у коледжу з розрахунком премій і
надбавок склала на 01.10.2018р. - 6048 грн.(5443306:100чол.:9м), що на
1174 грн. більше, ніж у 2017 році.
Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 рік по заробітній платі,
стипендії, харчуванню дітей-сиріт, комунальні послуги – відсутня.
Початок
нового 2018-2019 навчального року ознаменувався
традиційним святом –Днем Знань. На святі був присутній перший
проректор ТДАТУ Скляр О.Г., представники від батьківського комітету та
Ради ветеранів коледжу. На святі все було витримано в національних
традиціях.
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Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу
задовільний.
У коледжі планово проводяться поточні та косметичні ремонти
приміщень загального використання, кімнат у гуртожитку, навчальних
кабінетів та лабораторій – силами працівників та студентів.
Щорічне надходження спонсорської допомоги витрачається на
розвиток навчально-матеріальної бази, тобто на придбання комп'ютерної
техніки, кабінетного обладнання, поповнення бібліотечного фонду,
придбання бланкової документації для навчального процесу, обладнання
гуртожитку тощо.
Загальна площа приміщень коледжу складає 9354,4 м 2 , навчальнолабораторних корпусів - 7502 м2.
У коледжі передбачено окремі приміщення для адміністративного
персоналу, для педагогічних працівників і технічного персоналу; вхід до
коледжу обладнаний пандусом, актова зала на 250 посадкових місць;
спортивна зала площею 342,8 м2; обладнаний спортивний майданчик у
внутрішньому дворі коледжу; бібліотека з книжним фондом 32649
примірників; читальний зал на 60 посадкових місць; 3 діючих внутрішніх
туалети, 1 туалет зовнішній; буфет.
У коледжі 26 кабінетів і 24 лабораторії, 3 комп’ютерних класи.
Навчальні кабінети обладнані відповідно до діючих вимог. Навчальна
площа будівель 5600 м2. Навчально-виробничої майстерні 904,5 м2.
Балансова вартість встановленого обладнання 571276 грн.
У коледжі є гуртожиток, площа якого складає -1852,4 м2, розрахований
на 150 місць.
У коледжі є усі необхідні дозвільні документи органів державного
нагляду на здійснення освітньої діяльності.
Приміщення навчального закладу використовуються ефективно та
раціонально.
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13.4 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»
Прийом та випуск молодших спеціалістів, контингент здобувачів освіти
У 2018 році до коледжу прийнято на навчання загалом 203 здобувача
освіти, в т.ч. на денну форму навчання 120 осіб, на заочну -76.
Розподіл прийнятих на навчання по спеціальностями, формах
навчання та джерелам фінансування представлено в таблиці
Назва
Денна
форма Заочна форма
спеціальностей
навчання
навчання
прий
в т.ч.
Прий
в т.ч.
нято
за
за рах. нято
За держ. За рах.
всьог держ. юр.і
всього замов
юр.
і
о
замов фіз.
лен.
фіз.осіб
лен.
осіб
071
Облік
і
25
25
0
17
15
2
оподаткування
073 Менеджмент
19
18
1
15
12
3
075 Маркетинг

19

19

0

10

9

1

208 Агроінженерія

50

50

0

34

25

9

113

112

Всього

1

76

61

15

На поповнення груп других курсів прийнято 7 осіб.
Загальна чисельність здобувачів освіти коледжу станом на 01.10.2018
р. склала 599 осіб, в т.ч. на денній формі 411 осіб і 186 осіб на заочній формі.
За рахунок державного бюджету навчається 561 особа (93,7 %) в т.ч.
на денній формі навчання 392 (95,4%).
Відраховано за рік 40 осіб, в т.ч.:
- денна форма навчання – 20 осіб (бюджет- 15 осіб; контракт – 5 осіб);
- заочна форма навчання – 20 осіб (бюджет -15 осіб; контракт – 5 осіб).
За звітний рік випущено 168 молодших спеціаліста в т.ч. за рахунок
бюджету 131 особа (78,0%).
За спеціальностями:
Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ
- 65 осіб
Бухгалтерський облік
- 24 особи
Організація виробництва
- 17 осіб
Комерційна діяльність
- 21 особа
Облік і оподаткування
- 33 особи
Маркетинг
- 8 осіб
Всього
- 168 осіб
Продовжили
навчання
в
Таврійському
державному
агротехнологічному університеті:
із 117 випускників денної форми – 72 особи (61,5%) в т. ч. на денній
формі 45 осіб (38,5%);
із 51 випускника заочної форми – 18 осіб (35,3%).
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Навчальна робота
Навчальний процес у коледжі здійснюється на основі: галузевих
стандартів вищої освіти 2009 та 2013 років; навчальних планів, зміст яких
узгоджено з навчальними планами підготовки бакалаврів в ТДАТУ та
відкореговано відповідно до вимог листів ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»: від 21.06.2016 р. № 2.1/10-1606 та від 13.07.2017 р. №
21.1/10-1467 «Про особливості формування навчальних планів підготовки
молодших спеціалістів»; наказу Міністерства освіти і науки від 01.06.2018 р
№570 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої
освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на
основі базової загальної середньої освіти»; листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» від 09.08.2018 р. № 22.1/10-2866 «Про навчальні
плани і освітні програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста у 2018/2019 н. р.»; затверджених освітніх програм та
діючих положень, що регламентують організацію освітнього процесу.
За 2017-2018 навчальний рік всі навчальні плани та програми
повністю виконані.
Навчальний процес протягом 2018 року проходив стабільно. У
зимовий період температурний режим у навчальних аудиторіях
підтримувався в межах 16-22°С. Зимові канікули було продовжено до 8
тижнів з метою економії коштів на опалення за рахунок збільшення
тижневого навантаження з 30 год до 36 год. в І півріччі 2016-2017 н. р.
У навчальному процесі інтенсивно використовуються сучасні
педагогічні, інноваційні та інформаційні технології, інтерактивні методи
навчання.
У коледжі використовуються 60 комп’ютерів (13 комп’ютерів на 100
студентів), які підключені до системи Internet, діє мережа Wi-Fi, 10
мультимедійних комплексів. 90% дисциплін мають підготовлені електронні
комплекси для мультимедійного та комп’ютерного супроводу занять.
Силами викладачів та студентів за звітний рік підготовлено 4 навчальних
відеофільмів та до 50 відеороликів з сучасними технологіями та
досягненнями науки і техніки.
В навчальному процесі використовується і удосконалюється
кредитно-модульна система
навчання на денній та заочній формах
навчання.
Відповідно до Положення «Про внутрішню систему забезпечення
якості освіти» адміністрацією коледжу приділяється значна увага якості
проведенню навчальних занять та контролю освітніх досягнень здобувачів
освіти. З цією метою посеместрово складаються і виконуються графіки
відвідування занять педагогічних працівників. Відвідування занять показує
добрий та високий якісний рівень методики та організації проведення
занять, реалізацію компетентісного та діяльнісного підходу при викладанні
дисциплін. При контролі освітніх досягнень інтенсивно використовується
тестовий контроль.
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За 2018 рік проведено 48 директорських та комплексних контрольних
робіт з охопленням всіх груп студентів.
Загальні результати ДКР та ККР такі:
Абсолютна успішність
- 87%;
Якісна успішність:
загальноосвітній цикл - 36%;
загальнофахові та фахові дисципліни – 38%.
Розбіжності між
рубіжним контролем та ДКР (ККР) загалом
складають:
абсолютна успішність – від +9% до – 20%;
якісна успішність
– від + 20% до – 15%.
Питання результатів ДКР (ККР) обговорено на засіданні педагогічної
ради в серпні та в грудні 2018 р., за її рішенням підготовлено відповідні
накази.
За підсумками літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. результати
навчального процесу такі:
- абсолютна успішність
– 99,5%;
- якісна успішність по контингенту
– 26,4%;
- якісна успішність в розрізі дисциплін – 52,3%;
- середній бал успішності
– 3,7/6,3;
- загальні пропуски та прогули
занять на 1 студента
– 65,6/0,63 год.
Ці показники є дещо нижчими в порівнянні з минулим навчальним
роком.
Незалежне тестування випускників у режимі онлайн в 2018 р., яке
проводить ДУ «НМЦ
«Агроосвіта» показало, що випускники ВСП
«Оріхівський коледж ТДАТУ» показують високі результати за всіма
спеціальностями – 1-10 рейтингові місця серед ЗВО І-ІІ рівнів акредитації
аграрного профілю.
Студенти коледжу брали участь у конкурсах та олімпіадах,
організованих Запорізьким обласним Департаментом освіти і науки, де
займали
5-8 місця.
Методична робота
Методична робота в коледжі чітко спланована і керується
методичною радою, методистом та чотирма цикловими комісіями.
За навчальний рік проведено по 10 засідань методичної ради і
циклових комісій. На засіданнях розглядаються проблемні питання
методичної та навчальної роботи.
Педагогічними працівниками за 2018 рік проведено 3 цільових
відкритих заняття та підготовлено:
- методичних розробок – 62;
- методичних рекомендацій, вказівок – 12;
- робочих зошитів – 4 ;
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- електронних підручників – 2;
- навчальних відеофільмів – 4;
- сайт викладача – 4;
- сайт гуртка – 1;
- друк у фахових виданнях – 23 статті.
У педагогічній діяльності викладачі застосовують наступні форми та
методи навчання: дискусії у формі круглого столу, дебати, самостійне
спостереження, виробничо-практичні методи, моделювання; аналіз
виробничих
ситуацій; ігрове проектування; вирішення проблемних
ситуацій, моделювання різних видів навчальних занять, апробація
електронних підручників.
Викладачами і студентами використовуються хмарні технології та
можливості системи «Бібліотека – інформаційний центр». Цикловими
комісіями проведено: Тижні циклових комісій (4); конкурси: «Кращий
водій», «Кращий токар».
Коледж брав участь в огляді-конкурсі на кращу організацію роботи
лабораторії «Навчальна бухгалтерія» спеціальності «Облік і оподаткування»
серед аграрних технікумів і коледжів та зайняв ІІІ місце.
Викладачі коледжу постійно є учасниками обласних та регіональних
методичних заходів: семінарів-аукціонів педагогічних ідей (ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»), регіональних науково-практичних конференцій (м.
Запоріжжя,
м. Херсон. м. Умань), інтернет-семінарів, вебінарів.
На конкурс "Педагогічний ОСКАР" при ДУ «НМЦ «Агроосвіта» було
представлено 25 конкурсних робіт (всього взяло участь 25 викладачів).
Методичні
комплекси
дисциплін
педагогічних
працівників
оцінюються:
71% - оцінкою «відмінно»;
19% - оцінкою «добре»;
10% - оцінкою «задовільно.
Щорічно в коледжі наприкінці навчального року визначається рейтинг
педагогічних працівників. Найкращий результат за 2018 має викладач
Мішина Людмила Яківна.
Більшість викладачів мають середній рейтинг. Низький рівень
відсутній.
На 2017-2018 та 2018-2019 н. р. у коледжі розроблено та прийнято до
виконання план заходів з реалізації завдань та головних напрямів роботи
коледжу із забезпечення якості освіти.
Заходи, пов’язані з методичною роботою на 2018 р., виконано.
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Практична підготовка
Практична підготовка проводилась згідно навчальних планів і
програм у визначені терміни на основі Положення про проведення практики
для студентів відповідно до графіку начального процесу.
Постійно проводиться аналіз і моніторинг виробничих баз для
проходження практик (в наявності порівняльні таблиці і угоди з
виробничими базами), поновлюються дані в паспортах баз практик на
основі анкет з підприємств завірених печатками. Основних баз практик 12,
що займає близько 40 відсотків від загальної кількості студентів
практикантів, інші по одноразових угодах. Паспортів баз практики в
наявності 23.
В практичній підготовці використовується Навчально-дослідний
підрозділ, як для виробничих практик так і навчального процесу взагалі
(навчальні практики, уроки на виробництві і інше).
Традиційно організовані і проведені уроки (більше 20)на виробництві
на підприємствах ТОВ «Агротех», ТОВ «Оріхівсільмаш», ПП «Імпульс» та
«Тойота-центр» (м. Запоріжжя), ФГ «Ясени», ТОВ «Татекс » ,біосферний
заповідник «Асканія Нова» Чаплинського району Херсонської області і
інші.
За результатами виробничих переддипломних практик проведено
підсумкові практичні конференції по спеціальностях «Бухгалтерський
облік» і «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ».
Навчальні практики проводяться на базі навчальних лабораторій і
майстерень коледжу, згідно з програмою практики та графіку навчального
процесу.
Проведені конкурси професійної майстерності «Кращий тракторист2018», «Кращий токар», «Кращий бухгалтер».
За 2018 рік підготовлено 44 водії категорії «С» і 44- категорії «В» , 49
трактористів категорії А1 з числа студентів.
Пройшли перепідготовку незайнятого населення 45 осібфінансування через Оріхівський центр зайнятості.
Проведені поточні ремонти автомобілів ВАЗ 2107, ГАЗ САЗ 3507,
САЗ 3503; тракторів Т-150к і МТЗ 80
Проведені поточний ремонти в приміщені лабораторії «Тракторів і
автомобілів».
Взяли участь і зайняли третє місце (фінальна частина) в огляд
конкурсі на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія».
Виховна робота
Виховна діяльність педагогічного колективу коледжу спрямовується
на реалізацію положень Конституції України,
Законів України «Про
освіту»,
«Про вищу
освіту», Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, рекомендацій Міністерства освіти і науки
України щодо організації виховної роботи у ВНЗ, інших нормативних
документів.
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У 2018 році виховна робота в коледжі здійснювалася згідно:
комплексного річного плану роботи, Календарних планів національного
виховання студентів(семестрових); планів виховної роботи керівників груп;
плану роботи музею історії коледжу та рідного краю; плану роботи ради з
профілактики та попередження правопорушень; планів роботи гуртків та
спортивних секцій; плану роботи методичного об’єднання класних
керівників; плану роботи бібліотеки.
Питання
виховної
роботи
розглядались
на
засіданнях
адміністративної(вересень, січень, травень) та педагогічної ради(березень).
Працює методичне об`єднання кураторів груп.
Методичним супроводом виховної роботи є робота методичного
об’єднання класних керівників груп, продовжується
робота над
проблемною темою «Впровадження інноваційних технологій як засіб
розвитку творчої особистості». До участі в засіданнях методичного
об`єднання, за необхідністю, залучаються представники адміністрації,
завідуючий методичним кабінетом, керівник фізвиховання, голова ради
студентського самоврядування, завідуючий бібліотекою.
Представник коледжу – Мішина Л.Я., куратор 31б групи - посіла
ІІ місце в регіональному етапі конкурсу «Куратор року-2018».
На постійному контролі адміністрації, кураторів груп стоїть питання
профілактики правопорушень серед студентської молоді, діє Рада
профілактики правопорушень, до складу якої входять представники
адміністрації, викладачі, студенти, батьки. З студентами «групи ризику»
працює практичних психолог.
Пріоритетними напрямками виховання є національно-патріотичне,
естетичне, трудове, пропаганда здорового способу життя.
У коледжі діє волонтерський загін. Проводяться Уроки Мужності
(«Зима, яка нас змінила»), зустрічі з воїнами ЗСУ- учасниками збройного
протистояння в зоні АТО, волонтерами, цикли виховних заходів,
присвячених річницям від народження видатних українських письменників
та громадських діячів, історії українського козацтва, екскурсії до визначних
місць запорізького краю тощо.
За участю військового комісара
Оріхівського районного військового комісаріату Запорізької області
Сергієнка Ю.М. проведено спортивно-розважальну програму «Козацькому
роду нема переводу»(жовтень 2018року).
Ведеться робота по реконструкції музею історії коледжу та рідного
краю. З метою оновлення експозиції проводиться пошукова робота, до якої
залучені студенти всіх академічних груп.
Діяльність студентського самоврядування(студентська рада коледжу,
студентські ради відділень, студентська рада гуртожитку, активи груп)
спрямована на формування у студентської молоді активності та
відповідальності за доручену справу, покращення якісних показників
навчання. Студентська рада коледжу(голова – Надрічний Максим) –
ініціатор проведення волонтерських акцій(«Великодній подарунок – воїнам
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АТО», «Ветеран живе поруч»); колектив навчального закладу взяв участь в
обласному благодійному марафоні з нагоди Дня захисника України і Дня
Збройних Сил України. У рамках відзначення Міжнародного дня студентів
проведено День студентського самоврядування.
Щороку проходить
звітна
Конференція студентського
самоврядування. Обрані представники від студентської молоді(згідно
квоти) беруть участь у засіданнях колегіальних органів управління
ВНЗ(адміністративна
та
педагогічна
ради,
рада
профілактики
правопорушень,
конференція
трудового
колективу,
засідання
стипендіальної комісії).
Діє студентський профспілковий комітет. Щорічно підводяться
підсумки огляду-конкурсу на кращу академічну групу відділення,
переможці нагороджуються екскурсійною поїздкою по визначних місцях
області, південного регіону України.
Працюють 8 спортивних секцій. У 2018 році команда коледжу посіла
ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади серед аграрних ВНЗ ІІІ рівня акредитації.
Студентка Рабош Марія стала чемпіонкою світу 2018 р. серед
студентів з гирьового спорту (вагова категорія до 60 кг) та чемпіонкою
Європи серед жінок-юніорок.
Студенти коледжу - призери обласного етапу Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ
«Софіївські зорі Таврії» - дипломи І-ІІ ступенів.
Кращі студенти представляють навчальний заклад на Всеукраїнських
зльотах іменних стипендіатів і відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ
століття»(Бондаренко К.,31ов) ХІІІ зльоті студентської еліти ТДАТУ(
вересень, Бондаренко К. Надрічний М.)
Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком(проживає 120
осіб). З метою комплексного вирішення актуальних проблем проводяться
збори за участю студентів, адміністрації коледжу, кураторів, працівників
гуртожитку(«Проблеми вирішуємо разом»).
Працює WI-FI - зв'язок,
цифрове ефірне телебачення Т-2. Температурний режим - в межах норми.
З метою поліпшення житлово-побутових та умов для навчання і
відпочинку в студентському гуртожитку, поширення кращого досвіду
організації житлово-побутових умов,
активізації роботи органів
студентського самоврядування, стимулювання активної участі студентів в
організації побуту та дозвілля щороку проводиться конкурс на кращу
кімнату студентського гуртожитку; результати оголошуються під час
урочистостей з нагоди Міжнародного дня студентів.
До штатного розпису введено посаду практичного психолога.
Навчається 8 дітей-сиріт; налагоджено зв`язок з опікунами. 25 студентів
отримують соціальну стипендію.
Бібліотечний фонд коледжу - понад 38 тисяч примірників наукової,
навчальної та художньої літератури; щорічно проводиться підписка на
періодичні видання, що сприяє підвищенню якості навчально-виховного
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процесу. Для забезпечення інформаційних потреб студентів та викладачів
продовжується формування електронної бібліотеки.
Громадське,
спортивне,
культурно-масове
життя
коледжу
висвітлюються на сторінках газети «Студентський вісник», сайті
навчального закладу, соціальних мережах.
Налагоджено тісну співпрацю з батьками, проводяться батьківські
збори, працюють батьківські комітети.
Результати роботи навчально-дослідного підрозділу
У 2018 році колективом НДП разом із студентами оброблялось 816 га
орної землі. З цієї площі 433га складають землі, що знаходяться в
постійному користуванні коледжу. В останні роки складаються
несприятливі погодні умови для вирощування зернових та технічних
культур. Багато фермерських господарств спрацювали у збиток.
Нашому колективу вдалося отримати урожай на рівні минулого року.
- зерна озимої пшениці – 356т з 206га ( 17,3ц/га);
- зерна ярого ячменю – 130т з 113га (11,5ц/га );
- гороху
– 33,5т з 48,5 га (7ц/га);
- озимого ріпаку
– 8т
з 10га
(8ц/га);
- насіння соняшнику – 361т з 429га (8,4ц/га).
Разом з тим значно зросли витрати на вирощування с. г. продукції. В
цьому році, внаслідок конкуренції між орендарями землі, суттєво зросла
орендна плата за пай. Ми орендуємо 375га орної землі і витрати на оплату
оренди склали 1023,3 тис. грн.
Суттєво зросли ціни на дизельне паливо, бензин, мінеральні добрива,
насіння соняшнику.
При цьому, в наслідок падіння світових ціна на соняшникову олію,
товарне насіння соняшнику подешевшало на 15-20%.
Весною 2019 року, забезпечити проведення весняно-польових робіт
всім необхідним, буде як ніколи складно. Більшість сільськогосподарських
товаровиробників планують залучити додаткові кошти за рахунок
кредитування. Для державних підприємств такої можливості не
передбачено.
Кадри
Станом на 01.10.2018р. у штаті коледжу налічується 126 осіб, в
т.ч. педагогічних працівників 52 особи (АУП- 11 осіб, викладачів – 36,
майстри - 5).
Протягом року звільнилося 7 викладачів ( 5-за власним бажанням, 2 за закінченням строку дії контракту), прибуло 5 викладачів.
Інший кадровий склад не змінився.
В 2018 році підвищили кваліфікацію 11 викладачів. Станом на
01.12.2018 року 100% педагогічних працівників мають підвищення
кваліфікації в межах 5 років.
Атестовано в 2018році 8 викладачів :
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підтверджено
та
категорію «Спеціаліст вищої категорії»
підтверджено
та
звання «Викладач-методист»

присвоєно
кваліфікаційну
- 5 особам;
просвоєно
педагогічне
- 3 особам.

Якісний склад педагогічних працівників станом
такий:
-«спеціаліст вищої категорії»
-«спеціаліст I категорії»
-« спеціаліст II категорії»
-«спеціаліст »
-«майстер I категорії»
-«майстер виробничого навчання»
-звання «викладач-методист»

на 01.09.2018 р.

-30 (58%викладачів)
-9 (17%)
-3 (6%)
-5 (9%)
-3 (6%)
-2 (4%)
-8 (15%)

Господарська діяльність
За 2018 р. силами працівників коледжу, здобувачів освіти та їх батьків
виконано ремонтні роботи:
- по гуртожитках: поточний ремонт внутрішньої та зовнішньої
мереж каналізації, водо- та теплопостачання;
- виконана заміна вікон на пластикові – 8 шт., двері – 2 шт.;
- часткові поточні ремонти: навчальних приміщень головного та
лабораторного корпусів, будівель лабораторії тракторів і
автомобілів, спортивної зали, корпусу № 2;
- часткові поточні ремонти внутрішніх та зовнішніх мереж водо- та
теплопостачання, каналізації корпусів головної садиби;
- виготовлено та замінено лави для відпочинку на території
центральної садиби.
Ведеться системна робота по благоустрою території навчального
закладу.
Фінансова діяльність
Фінансова діяльність здійснюється на підставі єдиного кошторису
доходів і витрат. У кошторисі врахована об’єктивна потреба в коштах
коледжу, виходячи з основних виробничих показників.
Фінансування підготовки фахівців проводиться за рахунок:
- коштів Державного бюджету;
- коштів спеціального фонду.
Кошти, що надходять з Державного бюджету, використовуються лише
за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати, стипендії,
харчування сиріт та оплату комунальних платежів.
У 2018 році заплановано видатки:
7740,04 тис. грн. – загальний фонд;
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7784,3 тис. грн. – спеціальний фонд, в тому числі:
599,0 тис. грн. - платне навчання;
5298,5 тис. грн. – додаткова господарська діяльність.
За рахунок коштів спеціального фонду:
придбано основних засобів на оновлення матеріально-технічної бази
коледжу та забезпечення навчального процесу більш сучасними технічними
засобами і обладнанням на суму 34,7 тис. грн. в тому числі:
0,7 тис. грн. – роутер ТР-LINK TL;
0,4 тис. грн. – тепловентилятор 95-003 FH-TP2;
7,7 тис. грн. – агрегат повітр.-опалювальний– 10 шт.;
3,6 тис. грн. – управл. комутатор ТР LINK;
1,8 тис. грн. – антена NanoBridge MS-22;
1,7 тис. грн. – прінтер MФУ Samsyng SCX-400;
5,9 тис. грн. – фотоапарат Nikon Д5100+обʼєктив;
2,9 тис. грн. – точка доступу Ubiquiti OniFi;
9,2 тис. грн. – МФУ Epson Work Force.
Проведено поточні ремонти автомобілів, тракторів та с. г. техніки:
186,8 тис. грн. – зап.частини та інші засоби по догляду за
автотранспортом;
13,3 тис. грн. – с. г. шини та автошини.
Виконано поточні ремонти будівель, мереж, приміщень на суму
302, 3 тис. грн.
Для забезпечення виробництва с. г. продукції придбано:
ПММ на суму 2581,70 тис. грн. , в т. числі:
110,5 тис. грн. – бензин;
330,5 тис. грн. – дизпаливо;
36,0 тис. грн. – олива;
1167,0 тис. грн. – посівний матеріал;
750,0 тис. грн. – добрива;
211,1 тис. грн. – гербіциди, пестициди.
За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки:
355,3 тис. грн. – продукти харчування;
27,5 тис. грн. – відрядження;
1023,3 тис. грн. – оренда паїв;
606,5 тис. грн. – ПДВ;
101,5 тис. грн. – комунальні платежі.
Протягом 2018 року надійшли благодійні внески в натуральному
вигляді всього на суму 429,7 тис. грн. в тому числі:
16,2 тис. грн. – вікна металопластикові;
11,8 тис. грн. – папір ксероксний;
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398,4 тис. грн. – ПММ;
3,3 тис. грн. – підручники.
13.5 ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
1.1. Навчальна-методична робота
Організація освітнього процесу в коледжі базується на Законі України
«Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», державних стандартах
освіти, галузевих стандартів вищої освіти та стандартах вищої освіти
коледжу, Положенні про організацію освітнього процесу у ВСП
«Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету».
Навчально-методична робота в коледжі відбувається згідно з
комплексним планом навчально-виробничої, методичної та виховної
роботи, який складається кожного навчального року.
Якісне надання освітніх послуг забезпечується наявністю всієї необхідної
навчальної документації, зокрема навчальних та робочих навчальних
планів, навчальних програм з дисциплін та практик.
Для забезпечення внутрішнього моніторингу якості підготовки студентів
в коледжі працює відділ моніторингу, який щосеместрово проводить зрізи
залишкових знань студентів з подальшим розглядом результатів на
засіданнях педагогічних рад коледжу.
У коледжі використовуються кілька інтернет-ресурсів власної розробки:
офіційний сайт коледжу: http://nkatk.com;
сайт навчально-практичного центру: http://nknpc.at.ua/;
електронна бібліотека коледжу: http://134.249.166.161/;
сайт дистанційного навчання http://nkatk.pp.ua/.
Протягом навчального року на офіційному сайті коледжу
розміщуються новини, анонси, оголошення, розклад занять, медіа-контент,
інформація про освітню, виховну, фінансову діяльність коледжу та роботу
приймальної комісії.
На сайті дистанційного навчання постійно оновлюється персональна
інформація про викладачів, база студентів з розподілом по групам. На сайті
додано розділ «Курси навчання у системі Moodle». Протягом року
проводиться індивідуальна методична робота з викладачами і студентами по
проблемам з електронними навчальними курсами.
На сьогоднішній день забезпечено покриття всіх навчальних
приміщень і приміщень гуртожитків WI-FI з метою забезпечення доступу
студентів та викладачів коледжу до Інтернет-ресурсів. Обладнаний
Інтернет-клас на навчально-виробничих майстернях навчального закладу. З
метою запобігання наслідків хакерських кібератак проводяться заходи з
резервного копіювання інформації, що зберігається на комп’ютерах
коледжу.

142

Протягом навчального року, починаючи з 17 листопада 2017 року на
базі навчально-практичного центру коледжу було проведено цикли
тренінгів «Вікіпедія & Агроколедж» для викладачів і студентів.
Теми, що були розглянуті:
 «Поглиблення знань. Використання потенціалу Вікіпедії» (17.11.2017);
 «Секрети написання «добрих» статей у Вікіпедії» (14.12.2017);
 «Лайфхаки написання «добрих» статей у Вікіпедії» (27.02.2018);
 «Вікіпедія для освітян міста & Агроколедж» (29.03.2018).
Мета тренінгів:
- опанування нових технологій у професійній та волонтерській
діяльності;
- введення практики написання та редагування статей Вікіпедії;
- ознайомлення з новою формою самостійної (індивідуальної) роботи
студентів;
- удосконалення освітнього контенту за допомогою використання
можливостей Wiki-технологій.
Тренерами були:
- завідувач НПЦ Гордецька М.Л.;
- методист з інформаційних технологій Брага О.В.;
- викладач економічних дисциплін Тайлакова О.В.;
- викладач іноземної мови Вдодович М.М.;
- студентка групи ОВ9115 Олена Камєнєва.
21-22 березня 2018 р. на базі Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка відбувся другий
етап другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності 208 «Агроінженерія».
У даному конкурсі (заочно) взяли участь два студента ІІІ курсу
спеціальності «Агроінженерія» Чернишов Олександр з темою: «Порівняльна
характеристика вирощування озимої пшениці по традиційній та нульовій
технологіях в умовах півдня України» і Трунов Віктор з темою: «Аналіз
доцільності розведення на особистій присадибній ділянці червоних
каліфорнійських черв’яків, як альтернатива внесення добрив». Керівник
робіт Гребінчак О.І. отримав Подяку від організаційного комітету конкурсу
студентських наукових робіт.
26 березня 2018 р. на базі державної установи «Науково-методичний
центр
інформаційно-аналітичного
забезпечення
діяльності
ВНЗ
«Агроосвіта» в рамках програми підвищення професійно-педагогічної
майстерності педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ р.а. відбувся черговий
семінар-тренінг з циклу «Використання Google-сервісів в освітньому
процесі».
Наш навчальний заклад на семінарі представляли лектори Брага
Олексій Вікторович – методист з інформаційних технологій, Граборенко
Наталія Іванівна – методист коледжу, Тайлакова Олена Володимирівна –
викладач економічних дисциплін.
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Брага О.В. доповів на тему «Використання потенціалу Moodle у
педагогічній діяльності», наголосивши на тому, що першочерговою задачею
сучасного вищого навчального закладу є максимально ефективне
використання модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального
середовища у навчально-виховному процесі.
Граборенко Н.І. пояснила основні вимоги до електронного контенту
навчального закладу при процедурах ліцензування та акредитації.
Тайлакова О.В. презентувала тему «Удосконалення освітнього
контенту шляхом використання Wiki-технологій» висвітливши особливості
використання можливостей роботи з Вікіпедією при проведенні різних
видів навчальних занять, а також самостійної і виховної роботи.
У 2017-2018 н.р. викладачі коледжу та члени адміністрації, брали участь
у роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І_ІІ р.а.
Херсонської області.
Свою педагогічну майстерність і досвід роботи викладачі коледжу
продемонстрували на сторінках педагогічної преси та в конкурсах різних
рівнів. Так за 2017-2018 н.р. було надруковано 11 статей в наукових та
фахових виданнях.
На базі коледжу з 2010 року працює обласне методичне об’єднання
викладачів хімії та біології ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області. Головою
обласного методичного об’єднання Галаган О.Л. і викладачем Міщенко
Ю.М. було організовано і проведено засідання обласного методичного
об’єднання викладачів хімії і біології ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області та
етапи обласної олімпіади з біології:
1. 26 квітня 2018 р., - обласне методичне об’єднання викладачів хімії та
біології
2. 26 квітня 2018 р., - ІІ етап обласної олімпіади з хімії взяли участь 12
студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області.
На різних базах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області 19
викладачів нашого коледжу брали участь у 24 засіданнях обласних
методичних об’єднань.
Протягом навчального року викладачі та студенти коледжу брали
участь у конференціях, олімпіадах, семінарах, конкурсах.
У 8 олімпіадах всього взяли участь 10 студентів, було зайнято 2
призових місця:
ІІІ місце з Всеукраїнської олімпіади «Зарубіжна література»;
ІІІ місце з Всеукраїнської олімпіади «Комп`ютерна графіка».
Науково-дослідницька робота в коледжі проводилась паралельно з
освітнім процесом. Так, з 17 по 18 квітня 2018 року в коледжі відбулася ХІ
студентська науково-практична конференція «Крок до науки».
Цього року в конференції взяли участь 9 студентів різних
спеціальностей з ІІ-ІV курсів і 9 викладачів, як наукові керівники
студентських науково–дослідницьких робіт, а саме: Тищенко Ю.В. – 2
роботи, Тайлакова О.В., Гордецька М.Л., Вдодович М.М., Спічак О.М.,
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Вачаєва О.В., Зимарьов Є.П., Гребінчак О.І., Говяденко О.В. (звітував
методист).
Студенти презентували свої роботи по секціям:
У секції «Соціальні, економічні та юридичні дисципліни» було
представлено 4 роботи, з яких обрали 1 кращу в секції, а саме:
- Удосконалення освітнього контенту шляхом використання
можливостей WIKI-технологій. (Камєнєва Олена) – керівники Тайлакова
О.В., Гордецька М.Л., Вдодович М.М.
У секції «Агротехнічні дисципліни» представлено 4 роботи, з яких
також було обрано 1 кращу роботу:
- Створення та дослідження інтелектуальної роботи на основі
мікроконтролера АТmega 328Р (Магдич Вікторія) – керівник Говяденко
О.В.
Усі студенти-учасники були нагороджені Дипломами за участь у
конференції, керівники – Подяками, а переможці – Дипломом першого
ступеня і пам’ятним призом «Сова».
У рамках конференції, викладачем спецдисциплін Тодоріко Олексієм
Максимовичем, було представлено спроектований рекламний робот
PROFi.co для проведення профорієнтаційної роботи серед учнів
загальноосвітніх шкіл.
У період з 15 травня по 05 червня 2018 року в Новокаховському
коледжі був проведений перший відбірковий тур Виставки педагогічного
досвіду викладачів і творчості студентської молоді, яка дає можливість
кожному розкрити свій творчий потенціал, реалізувати креативність та
індивідуальність.
У виставці взяли участь викладачі 8
циклових комісій і було
представлено 186 робіт та експонатів за напрямами:
- методичні матеріали – 88 (з них: робочі зошити для самостійного
вивчення, контролюючі тестові завдання, щоденники-звіти з навчальних
практик, навчальні програми (типові), методичні розробки, матеріали
пошукових робіт, портфоліо викладачів, методичні розробки з виховної
роботи);
- навчальні відеофільми – 2;
- навчально-методичні комплекси дисциплін і практик – 5;
- технічні прилади і робототехніка – 4;
- навчальні макети – 12;
- художньо-естетична творчість – 75.
Колектив
Новокаховського
коледжу
продовжує
міжнародне
співробітництво по реалізації різних проектів. Так, 23 листопада 2017 року
підписано договір між ВСП «Новокаховський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету» (Іванов Г.І., директор) та ГО
«Суспільство з розвитку муніципалітету Плужниця» (Польща) (Мірослава
Томасик, президент) на реалізацію ідеї проекту Agri-Edu Startup Boost.
У рамках міжнародного проекту «Запуск підвищення агроосвіченості
(Agri-Edu Startup Boost). Студентські стартапи для агросільських
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інновацій», метою якого є підтримка перетворення системи навчання в
агроколеджах за умови отримання допомоги в модульному та проектному
підході навчання.
У даному проекті взяли участь студенти ІІІ курсу спеціальності
5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем Магдич
В., Шевченко О. і викладач Тодоріко О.М. з темою стартапу «Автоматизація
технологічних процесів у теплиці за допомогою мікроконтролеру»
(звітував методист). Дана проектна група взяла участь у заключній
Міжнародній конференції, що проходила в Польському місті Грубно 26
травня 2018 року (звітували студенти).
Починаючи з 2012-2013 н.р., студенти випускних груп коледжу беруть
участь у незалежному замірі знань (шляхом дистанційного навчання), яке
проводиться Науково-методичним центром «Агроосвіта» з метою
здійснення контролю за дотриманням вимог до якості освіти.
Результати незалежного дистанційного заміру знань студентів у 20172018 навчальному році представлені у таблиці:
Кількіст
ь
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в
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та 11
землеустрій /
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та
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установок в АПК
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31
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Обсяги прийому та випуску студентів, їх подальшого навчання в ТДАТУ
за 2017-2018 н.р. представлені в додатках 1 і 2.
Виховна робота
Метою виховної роботи в навчальному закладі у 2018 році є
виховання людини з демократичними світоглядами, яка поважає
громадянські права і свободи, а також забезпечують співробітництво
вихователя і вихованця.
Виховна робота в коледжі здійснюється відповідно до «Концепції
національного виховання студентів» (затверджена рішенням педагогічної
ради від 30.08.2013 р., згідно з річним планом виховної роботи коледжу та
його структурних підрозділів) та Положенням про ВСП «Новокаховський
коледж ТДАТУ».
У звітному періоді студенти коледжу взяли участь у міських заходах:
 Місто рідне, тобі 65 (святкова хода до дня міста) – вересень
 Майбутнє за молоддю (до дня студента) – листопад
 Різдвяні свята у традиціях українського народу (відкриття
новорічних свят у місті) – грудень
 День Соборності України (свято у ДК) – січень
 Пам’яті героям Небесної сотні – лютий
 Святкування Масляної (центральна площа міста) – лютий
 День пам’яті героям Чорнобильської трагедії – квітень
 День Перемоги. 9 травня – День Перемоги – травень
 Мітинг-реквієм, присвячений початку Другої Світової Війни.
Робота з фізичного виховання проводилась згідно календарного плану
фізкультурно-спортивних заходів коледжу. Протягом року функціонували
спортивні секції та гуртки, проводились змагання, а саме:

Секція атлетичної гімнастики - 40
чол. (керівник Литовченко В.А.)

Секція футболу
25
чол.
(керівник Карпік А.Ю.)

Секція баскетболу 18
чол.
(керівник Волосковець О.Ю.)

Секція волейболу 24
чол.
(керівник Литовченко В.А.)

Секція настільного тенісу
- 15
чол. (керівник Брагіна Л.В.)
Згідно плану проведено спартакіаду коледжу з таких видів спорту а
саме: з футболу серед І-ІІ-ІІІ курсів, волейболу І-ІІ-ІІІ курсів, баскетболу ІІІ-ІІІ курсів, особисто - командна першість з настільного тенісу та шахів,
легко - атлетичного кросу. Загальна кількість студентів, які взяли участь в
змаганнях сягає 280 чоловік. Проведено низку товариських змагань між
командами ВНЗ міста а саме, з волейболу, футболу, баскетболу. До Дня
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українського козацтва успішно провели спортивно-виховний захід
«Козацькі розваги» між збірними командами механіків коледжу.
Гідно виступали наші студенти в змаганнях обласного рівня. Так, жіноча
команда коледжу з настільного тенісу посіла І місце в області, чоловіча
команда – ІІ місце в області. Жіноча волейбольна команда виборола III
місце на першості області в м.Берислав. Команда студентів на спартакіаді з
допризивного багатоборства в першості м. Нова Каховка посіла III місце.
Волейбольна чоловіча команда навчального закладу посіла І місце в
першості міста.
Профорієнтаційні заходи
Система профорієнтаційної роботи коледжу включає як традиційні, так і
інноваційні форми роботи. До традиційних форм роботи відносяться:
профінформація (надання інформації під час колективних зустрічей зі
школярами), профконсультація (надання індивідуальних консультацій за
телефоном або особисто).
Зокрема, у рамках щорічної акції «Тиждень екологічного споживання»
(за патронатом Новокаховської екологічної громадської організації «Мама86») було проведено ознайомлення школярів різних районів Херсонської
області не тільки з органічним споживанням, а й з спеціальностями
коледжу, за якими можна набути професію в навчальному закладі.
Постійно проводиться співпраця з міським відділом освіти, міським
центром зайнятості населення, міським військоматом, управлінням освіти
Херсонської ОДА, приймальною комісією ТДАТУ.
У профорієнтаційній роботі навчального закладу широко застосовуються
сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема
- на офіційному сайті коледжу є постійна вкладка для абітурієнтів;
- через соціальні мережі розповсюджується інформація про умови
вступу до коледжу;
- налагоджений електронний зв'язок з сільськими школами;
- з питаннями щодо вступу до коледжу можна звернутися на
електронну пошту приймальної комісії;
- в інформаційних буклетах про коледж додано QR-код, що дає змогу
зайти на сайт коледжу з мобільного телефону;
У профроботі активну участь беруть викладачі коледжу, майстри
виробничого навчання, студенти денної та заочної форми навчання.
Практичне навчання
У 2018 році з метою якісної організації практичного навчання
студентів ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» уклав угоди про
співпрацю з провідними підприємствами Херсонської області, що
забезпечує високий рівень практичної підготовки студентів з
використанням сучасних виробничих потужностей. Станом на 22.12.2018
року укладено 10 нових угод з терміном дії на п’ять років з такими
підприємствами як:
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- ТОВ «Олеся»;
- Каховська філія ТОВ «Альянс»;
- Головне управління Держкадастру у Нижньосірогозькому районі;
- Новокаховський сервісний центр Пенсійного фонду України;
- Новокаховське відділення АТ КБ «Приватбанк»;
- ТОВ «Електропривод»;
- ТОВ «Укргенплан»;
- Дніпрянська АФ «Солодухіна»
- ДП ДГ «Новокаховське ІР НААН України;
- ВАТ «Херсоноблагробуд».
Для
адаптації
випускників
до
умов
сучасного
сільськогосподарського виробництва виникає необхідність проводити
практичну підготовку студентів з використанням наявної потужної бази
навчального закладу, що приносить користь як майбутнім фахівцям так і
коледжу.
Під час проходження навчальної практики «Експлуатація машин і
обладнання», яка відбулася відповідно до діючого графіку навчального
процесу, студенти випускних груп спеціальності «Експлуатація та ремонт
машин та обладнання агропромислового виробництва» у жовтні 2018 року,
відпрацьовували професійні навички і вміння на полях навчальнодослідного господарства коледжу під час посіву озимих культур (пшениця
та ячмінь). У результаті засіяно 31 га пшениці та 25 га ячменю.
У 2018 році відбулося оновлення сільськогосподарської техніки:
дискова борона;
сівалка СЗ36 ;
2 трактори МТЗ-80.
Оприскувач ОП-2000 повністю відновлений запчастинами польського
виробництва.
Коледж вже три роки здійснює навчання студентів з елементами
дуальної освіти. У 2018-2019 навчальному році за дуальною формою
навчання навчаються і працюють у Каховській філії ТОВ «Альянс» (1
студент спеціальності
193 «Геодезія та землеустрій»), в ТОВ
«Максагросервіс» (1 студент спеціальності 208 «Агроінженерія»), в ПрАТ
«Фрідом Фарм Інтернешнл»
(1 студент спеціальності 208
«Агроінженерія»).
Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність навчального закладу регулюється
Бюджетним кодексом України та кошторисом, складеним на відповідний
календарний рік.
За звітний період 2017-2018 навчального року адміністративно–
господарською частиною коледжу було виконано ряд важливих поточних
ремонтів об`єктів коледжу, зокрема виконано ремонт 7 аудиторій (стіни,
стеля, підлога), буфету, їдальні коледжу, велика актова зала загальною
сумою 42 тис. грн.
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Проводився тендер на закупівлю теплоносія на суму 1,3 млн.грн. На
виконання поточних ремонтів системи опалення витрачено 24 тис.грн.,
системи освітлення – 46 тис.грн., системи водопроводу, водовідведення – 8
тис.грн. Опалювальний сезон 2018-2019 року розпочато вчасно.
Виконано опосвідчення працездатності всіх вогнегасників на суму 6
тис.грн.ї
Переглянуто та затверджено всі посадові інструкції та функціональні
обов`язки працівників адміністративно-господарської частини.
Виготовлено технічні паспорти на навчальні корпуси та навчальновиробничі майстерні.
У процесі ремонт 1 аудиторії для проходження акредитації
спеціальності «Агроінженерія».
Результати фінансово-господарської діяльності навчального закладу
представлені в додатку 3.
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Додаток 1
Обсяги прийому до ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
2016
Назва спеціальності
за переліком 2015 р.
1
Менеджмент
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Агроінженерія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
Право
Геодезія
та
землеустрій
Автоматизація
та
комп’ютерноінженерні технології
Будівництво
та
цивільна інженерія
Фінанси, банківська та
страхування
Всього

2017

2018

Ден
на
фор
ма
2
8
10

Заоч
на
фор
ма
3
-

Ден
на
фор
ма
4
8
12

Заоч
на
фор
ма
5
-

Ден
на
фор
ма
6
6
10

Заоч
на
фор
ма
7
-

42
16

-

38
16

9

38
17

-

35
15

-

29
16

-

17
15

-

12

-

16

-

15

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

5

-

138
138

-

135
144

9

133
133
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Додаток 2
Обсяги випуску ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
2015
Ден
на
фор
ма
1
2
Організація виробництва 16
Економіка підприємства 12
Експлуатація та ремонт 53
машин і обладнання
АПВ
Монтаж, обслуговування 9
та
ремонт
електротехнічних
установок в АПК
Правознавство
38
Будівництво,
8
обслуговування і ремонт
гідромеліоративних
споруд
Землевпорядкування
19
Обслуговування
10
інтелектуальних
інтегрованих систем
Фінанси і кредит
Всього
165
183
Назва спеціальності

Рік
випуску
2016
2017
2018

Продовжили
ТДАТУ
44
40
58

2016

2017

2018

Зао
чна
фор
ма
3
10

Ден
на
фор
ма
4
8
12
30

Зао
чна
фор
ма
5
18

Ден
на
фор
ма
6
10
10
35

Зао
чна
фор
ма
7
14

Ден
на
фор
ма
8
5
8
31

Зао
чна
фор
ма
9
-

8

21

14

13

7

15

-

-

33
10

17
-

35
-

-

24
-

-

-

17
5

8
-

14
4

-

14
4

-

18

136
193

57

121
142

21

101
101

-

навчання

в Денна форма
навчання
36
11
10

Заочна
навчання
8
29
48

форма
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Додаток 3
Фінансово-господарська діяльність
Роки
№ Показник
1

2

3

4

Загальний обсяг держбюджетного
фінансування ( тис. грн. )
Загальний
обсяг
надходження
позабюджетних
коштів ( тис. грн. )
в т.ч. кошти, отримані за:
- навчання;
- виробничу діяльність;
- оренду приміщень і майна ;
- реалізація майна
- інші надходження (благодійні
внески)
Витрачання бюджетних коштів ( тис.
грн.) в т.ч. на :
- заробітну плату та нарахування;
- стипендію студентам;
- харчування дітей сиріт;
- придбання літератури для дітей
сиріт;
- придбання одягу для дітей сиріт
- комунальні витрати
- інші виплати населенню
Витрачання позабюджетних коштів
( тис. грн. ) в т.ч. на:
- заробітну плату та нарахування;
- придбання
продуктів
харчування;
- придбання
матеріалів,
інвентарю,
медикаментів,
оргтехніки;
- оплата послуг,відрядження
- господарські
та
комунальні
витрати разом,
- придбання
обладнання
довгострокового використання
- пільгова пенсія
- інші видатки
- обласна стипендія

2017

2018
кварт.)

14812,7

12926,1

3562,7

1859,4

594,3
2188,2
26,8
4,7
748,7

445,9
1174,7
1,5
1,3
236,0

14812,7

11459,1

10944,6
1386,5
196,7
45,1
1,9
2237,9
-

9773,3
1207,9
163,5
28,3
2,0
260,5
23,6

3570,6

1749,0

1355,4
120,2
1057,3

773,2
105,9
578,6

622,6
374,6

151,7
123,9

32,7

3,1

2,9
4,1
1,0

1,7
10,9
-

(III

153

5

Наявність
заборгованості
(всього,тис.грн.)
- по заробітній платі;
- по стипендії;
- за комунальні послуги;
- за теплопостачання
- електроенергію

-

-
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13.6 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
Характеристика навчального закладу
Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету» – державний
навчальний заклад І рівня акредитації, один з найстаріших аграрних
закладів Запорізької області. Його історія ведеться від реального училища,
заснованого у 1921 році.
Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини
розвитку освіти України в ХХІ ст., Концепції національного виховання,
указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки України, Положення про ВСП «Ногайський
коледж ТДАТУ».
Відповідно до рішення ДАК від 16 червня 2016 року (протокол № 121)
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» визнано акредитованим (наказ МОНУ
від 21.06.216 року № 79-А).
Коледж проводить підготовку фахівців за денною та заочною
формами навчання, яке здійснюється за рахунок державного фінансування
та на контрактній основі за 4 спеціальностями: 208 Агроінженерія, 201
Агрономія (ВППР, ОТВФГ), 193 Геодезія та землеустрій, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування.
Відповідно до п.3 ст. 30 Закону України «Про вищу освіту» у коледжі
створено структурні підрозділи – відділення (2) – організаційнотехнологічне, технічне.
Структурні підрозділу коледжу: два відділення, циклові (предметні)
комісії, приймальна комісія, навчальні лабораторії та кабінети, навчальновиробнича майстерня, бібліотека, навчально-дослідне господарство,
адміністративно-господарська
частина,
гуртожиток,
бухгалтерія,
функціонують згідно окремих положень.
Навчальних груп за денною та заочною формою навчання – 27, з них
– за денною - 18 груп , та 9 груп - за заочною формою навчання.
Контингент студентів у розрізі спеціальностей на 01.01.2018 року
становить:
Загальний
№
контингент
Шифр, назва галузі знань, напряму
п/п
денна заочна
1.

2.

20 Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія (Експлуатація та ремонт
машин і обладнання АПВ)

112

90

20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія (ВППР)

72

27

155

3.

20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія (ОТВФГ)

80

48

4.

19 Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій

53

0

5.

07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

51

0

Всього
по
ВНЗ
368
165
533
Станом на 26.12.2018 року контингент студентів складає 533 особи, з
яких:
- денної форми навчання - 368 осіб, з яких навчається за державним
замовленням - 308 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 60;
- заочної форми навчання - 165 осіб, з яких навчається за державним
замовленням 128 за кошти фізичних та юридичних осіб - 37.
Прийом студентів у 2018 році склав: 160 осіб: з них, за державним
замовленням: денної форми навчання - 95 осіб, заочної форми навчання 42 осіб (за результатами літньої та осінньої кампаній). За кошти фізичних та
юридичних осіб денної форми навчання - 12 осіб, заочної форми навчання –
11 осіб.

Результати прийому на денну форму навчання 2018- 2019 н. р.
І курс
Спеціальність

ІІ курс

Всього
Бюджет Контракт

Бюджет
Контракт
2017

201 Агрономія
«Виробництво і
переробка продукції
рослинництва»

25

18

201 Агрономія
«Організація та
технологія ведення
фермерського
господарства»

22

18

193 «Геодезія та
землеустрій»

16

13

1

2

208 Агроінженерія

32

28

1

2

1

6

3

1

1
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072«Фінанси,
банківська справа та
страхування»

12

5

6

Всього

107

82

9

1
13

3

Обсяги державного замовлення в 2018 році виконано повністю.
Приймальна комісія під час організації та проведення прийому на навчання
до ВСП «НК ТДАТУ» у 2018 році забезпечила виконання вимог усіх
нормативних документів. Данні про вступників вносилися до ЄДЕБО.
У коледжі регулярно проводились заплановані профорієнтаційні
заходи. Налагоджені та підтримуються взаємовідносини з загальноосвітніми
закладами Запорізької області, Районними центрами зайнятості, аграрними
ліцеями, військкоматами. Інформація щодо прийому постійно надавалася до
місцевої преси.
У 2018 році випущено 128 студентів, в т.ч. за денною формою
навчання - 87 студентів, за заочною формою навчання - 41.
Дипломи з відзнакою отримали 10 студентів денної форми навчання, 1
студент заочної форми навчання.
Працевлаштування
Працевлаштування випускників коледжу у 2018 році проводилось
відповідно до Постанови КМУ від 15.04.2015 р. № 216 «Про порядок
працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалася за
державним замовленням», згідно якої випускники мають право вільного
вибору місця подальшої роботи.
Завдяки спільній роботі адміністрації коледжу з кафедрами ТДАТУ у
навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота по залученню
студентів на навчання в університеті.
Денна форма навчання
Продовжили
Навчальний рік
Випуск, всього
навчання
ТДАТУ
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
2018
25
21

в

5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
2018
17
8
5.09010102
«Організація
і
технологія
ведення
фермерського
господарства»
2018
17
9
5.03050801 «Фінанси і кредит»
2018
12

7
157

5.08010102 «Землевпорядкування»
2018
16
Всього
Заочна форма навчання

87

9
54

Продовжили
Навчальний рік
Випуск, всього
навчання
ТДАТУ
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
2018
26
9

в

5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
2018
5.09010102
«Організація
господарства»
2018

6
і
9

6

Всього

41

19

технологія

4
ведення

фермерського

Так, у 2018 році випущено 128 молодших спеціалістів за денною та
заочною формою навчання осіб, з них 73 особи – продовжують навчання в
університеті.
У коледжі організовані та проведені зустрічі з роботодавцями з різних
агенцій з питань працевлаштування. Випускники зустрічалися з
роботодавцями міста, області, а також гостями були представники агентства
(Польша) «Єврокадра Україна».
На базі коледжу спільно з Районним центром зайнятості та
роботодавцями місцевих підприємств був проведений традиційний семінартренінг «Особливості працевлаштування випускників на ринку праці в
умовах регіону».
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Кількість

Матеріально-технічна база коледжу
Матеріально-технічна база коледжу повністю забезпечує проведення
освітнього процесу.
Загальна площа приміщень
Площа приміщень ( кв. метрів)
у тому числі
Власна (м2) Орендован здано
Назви
приміщень
за
а (м2)
в
функціональним призначенням
оренду
(м2)
1. Навчальні
приміщення
що
використовуються, усього:
в тому числі:приміщення для
занять
студентів
(лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети, лабораторії)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2 приміщення
для
науковопедагогічних працівників
3 службові приміщення
4 бібліотека
в тому числі читальні зали
5 гуртожитки
6 їдальні, буфети
7 профілакторії, бази відпочинку
8 медичні пункти
9 інші

59

3639,67

43
14
2

2261,14

2
3
48

-

-

197,73
1180,8 м2
988,2 м2

-

-

19
1

276,53 м2
337,44 м2

-

-

1
1
1
1

4806,5 м2
200 м2
1000 м2
20 м2

-

-

Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
1.
гуртожитки для студентів
2.
житлова площа для одного студента у
гуртожитку
3.
їдальня та буфети
4.
кількість студентів на одне місце і їдальні,
буфеті
5
актові зали
6.
спортивні зали
7.
стадіони
8
база відпочинку

кількість
1
83

площа
(кв. метрів)
4806,5
22,85

1
0,23

200
1,07

1
3
1
1

336
1180,8
7200
1000
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Будівлі та приміщення в навчальному закладі використовуються за
призначенням.
Кадрове забезпечення
У 2017-2018 навчальному році підготовку молодших спеціалістів у
коледжі з усіх спеціальностей здійснювали 38 викладачів і 5 майстрів
виробничого навчання, що складає 43 штатних викладача.
Серед педагогічних працівників:
- 9 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист»;
- 12 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»;
- 24 викладача мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
- 15 викладачів мають І кваліфікаційну категорію;
- 11 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію;
- 2 викладача мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;
- 6 викладачів мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
Підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснювалось у
відповідності до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2017-2018
навчальний рік.
Протягом року 15 осіб з числа педагогічних працівників коледжу
пройшли курси підвищення кваліфікації, що склало 100% за планом.
Базами проходження курсів та стажування стали ТДАТУ, БДПУ,
НУБіПУ.
За напрямом «Педагогічна освіта» (психолого-педагогічний цикл)
підвищили кваліфікацію 7 викладачів.
У березні-квітні 2018 року успішно відбулась атестація педагогічних
працівників коледжу.
Адміністрацією коледжу були створені всі умови для успішного
проведення атестації, своєчасно видані необхідні накази, розроблені та
затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Було атестовано 14
педагогічних працівників.
Атестаційна комісія навчального закладу чітко дотримувалася етапів
проведення атестації, наступності у встановленні категорій та присвоєнні
педагогічних звань, проявляла принциповість при оцінці діяльності
педагогів, звертала увагу на результативність їх роботи на методичну
діяльність, участь у конкурсах фахової майстерності, результативність
участі їх вихованців у предметних олімпіадах.
План роботи атестаційної комісії на 2017-2018 навчальний рік виконано.
Організація освітнього процесу
Організація освітнього процесу у коледжі базується на Законі України
«Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», на діючих державних
стандартах освіти, галузевих стандартах вищої освіти, а саме, відповідно до
освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки фахівців з кожної
спеціальності.
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У 2018 році у коледжі продовжувалась робота із вдосконалення
організації освітнього процесу. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2018 №570 «Про затвердження типової освітньої
програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів на основі базового загальної середньої
освіти розроблено та впроваджено з вересня 2018 року нові навчальні
плани, які було розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу,
схвалено вченою радою ТДАТУ та затверджені ректором. Також, протягом
навчального року продовжилася робота із вдосконалення кредитномодульної системи організації освітнього процесу.
Відповідно до статті 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону
України «Про вищу освіту» у коледжі розроблено освітньо-професійні
програми з усіх спеціальностей, розглянуті та затверджені педагогічною
радою коледжу від 02.07.2018 року (протокол №9), вченою радою ТДАТУ
від 31.08.2018 року (протокол №1). Освітні програми введені в дію з
03.09.2018 року.
Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:
навчальні заняття, виконання індивідуальних занять, самостійна робота,
практична підготовка, контроль знань, умінь та навичок.
Викладачі коледжу активно впроваджують інноваційні методи
викладання, використовують мультимедійні та інтерактивні форми
викладення навчального матеріалу, тестового контролю знань студентів.
У коледжі розроблений і діє графік навчального процесу, відповідно
до якого проводяться навчальні заняття та практики.
У коледжі розроблено графік відвідування занять викладачів та
майстрів виробничого навчання. Адміністрацією навчального закладу
проводиться вивчення стану викладання навчальних дисциплін,
проводяться директорські контрольні роботи.
Обговорення найбільш важливих суттєвих питань освітнього процесу
проводяться на засіданнях циклових комісій, методичних, педагогічних,
адміністративних радах.
Якість знань студентів
Оцінювання знань студентів проводиться відповідно до Положення
«Про оцінювання знань студентів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» за
вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу».
Проведена організаційна робота дала позитивні результати.
У цілому, за підсумками літньої та зимової екзаменаційних сесій 2018
року показники абсолютної успішності та якості знань студентів є
достатніми. Так абсолютна успішність студентів денної форми навчання за
всіма курсами та спеціальностями – 97,2%, якісна успішність студентів –
30,2%, середній бал у розрізі дисциплін – 3,7; заочна форма навчання
абсолютна успішність студентів -96,66%, якісна успішність студентів 39%, середній бал у розрізі дисциплін - 3,66, що відповідає вимогам
державних стандартів.
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Дані про успішність, якість знань студентів та кількість пропусків
занять аналізуються на засіданнях циклових комісій, педагогічних радах,
студентських радах.
Навчальний план коледжу створено відповідно до типових
навчальних планів, враховані всі навчальні дисципліни, передбачені
Держстандартом.
На основі навчального плану щорічно розробляються робочі навчальні
плани підготовки фахівців, розглянуті та затверджені педагогічною радою
навчального закладу.
Незалежне дистанційне тестування студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.
У 2018 році студенти-випускники Ногайського коледжу брали участь
у незалежному замірі знань студентів шляхом дистанційного
комп’ютерного тестування в режимі onlinе за 5 напрямами підготовки і
показали такі результати:
– «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва» (середній бал – 4,06),
– «Виробництво і переробка продукції рослинництва» (середній бал –
4,29),
– «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
(середній бал – 4,64),
– «Фінанси і кредит» (середній бал – 4,63),
– «Землевпорядкування» (середній бал – 4,64).
Незалежна перевірка якості знань виявила достатній рівень підготовки
випускників.
Практична підготовка.
Згідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р.
№ 93, Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 “Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні”, положень Концепції досконалості Європейського фонду
управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000 та
розробленого положення про проведення практики студентів ВСП
«Ногайський коледж ТДАТУ» здійснюється практична підготовка студентів
коледжу.
Відповідно до розробленого плану організації практичного навчання в
коледжі підготовлено педагогічне навантаження на викладачів, керівників
практик та майстрів виробничого навчання.
Відхилень від розгорнутого графіка практичного навчання по
спеціальностям не зафіксовано.
Навчальні практики студентів залежно від спеціальності проводились,
як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в навчальній майстерні, на
колекційно-дослідному полі.
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Протягом року укладалися угоди з підприємствами, організаціями,
установами на проведення виробничих практик студентів. Визначення баз
практики здійснювалось адміністрацією навчального закладу. Строки
проведення технологічної практики встановлювались коледжем відповідно
до графіка практичного навчання
із урахуванням можливостей баз
практики, підприємств, організацій.
Базові господарства для проходження практичної підготовки
студентами коледжу зі спеціальностей:
- 201 «Агрономія», 208 «Агроінженерія»: ПСП « Банівка», ТОВ «Перше
Травня», ПСП «Приморський», ПП «Лан-2000», ПП «Реал-Агро», ФГ
«Лідер-Дем’янов», СГ«Надія», ТОВ «Сурож», ТОВ «Геолан-Агро», ФГ
«Зевс»,
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування »: ПАТ «ПриватБанк»,
ПАТ «Райффайзерн Банк Аваль».
- 193 «Геодезія та землеустрій»: ФОП «Гузенко Ірина Олександрівна»,
Банівська сільська рада, Відділ у Приморському районі головного
управління Держгеокадастру, Бердянсько-Приморський міськрайонний
виробничий відділ ЗРФ ДП "Центр ДЗК".
Методична робота
Робота методичного кабінету проводиться відповідно до планування
всієї роботи коледжу. Методична робота планується згідно з вказівками
Міністерства освіти і науки України,
методичними рекомендаціями
Навчально-методичного
центру
та
з
урахуванням
пропозицій
педколективу, а також із визначенням напрямків роботи, що
обговорювались на методичній раді.
З метою поліпшення педагогічної майстерності викладачів,
пропагандою передового педагогічного досвіду були проведені семінари,
конференції, круглі столи:
 Використання Google-сервісів в освітньому процесі. (квітень, 2018 р.)
 Проектування електронних освітніх ресурсів та підручників нового
покоління у контексті оновлення професійної освіти. (травень, 2018 р.)
 Василь Олександрович Сухомлинський. Відомий та незвіданий… (до
100-річчя від дня народження видатного педагога). (вересень, 2018 р.)
 Використання кейс-методу під час викладання спецдисциплін. (вебінар,
жовтень, 2018 р.)
Викладачі коледжу брали участь у:
 семінарі-тренінгу
«Інновації
у
використанні
інформаційнокомунікаційних технологій при підготовці фахівців напряму геодезія та
землеустрій».(Заставська О.А.,17 квітня 2018,
м. Рівне).
 тренінгу «Проектування електронних освітніх ресурсів та підручників
нового покоління у контексті оновлення професійної освіти» (Онищенко
Т.В, Волкова Н.І., НМЦ «Агроосвіта» м. Київ, 2018 р.)
 у семінарі-тренінгу «Використання Google-сервісів в освітньому
процесі» в ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення
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діяльності ВНЗ «Агроосвіта». (Бащеванжи Н.В., Махотка Т.В., Вельчева
Н.М.)
семінарі НМЦ «Агроосвіта» «Сучасні виховні проблеми і виклики та
шляхи їх реалізації».
(м. Київ, 01.03. 2018 р. Гладченко О.М.)
тренінгу «Формування громадянської освіти методом дебатів», м.
Бердянськ (Волкова Л.М.)
тренінгу професійного розвитку вчителів. «Методика навчання курсу
«Громадянська освіта» (25.11.18, м. Запоріжжя, Волкова Л.М.,
Гладченко О.М.)
у майстер-класи Дистанційна Академія ВГ «Основа» за темою
"Створення сайту в Google Sites" серія МК-GISt № 004849 від
17.08.2018. Онищенко Т.В.
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Ресурсноорієнтоване навчання в «ЗД»: доступність, діалог, динаміка».
(Вишневецька Л.Є., м. Полтава, 19-23 лютого 2018 р.)
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Інноваційні
технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан,
перспективи розвитку». (Вишневецька Л.Є., м. Херсон, 19.03.2018 р.)
ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Психологопедагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» на тему
«Сучасні методи контролю і оцінки знань студентів за спеціальністю 201
«Агрономія», напрямок: Сучасні формі і методи оцінювання навчальних
досягнень студентів з доповіддю «Сучасні методи контролю і оцінки
знань студентів за спеціальністю 201 «Агрономія»» (Заставська О.А.,
Косенчук О.Л., 30.11.2017 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національної Академії педагогічних наук України, Білоцерківський
інститут неперервної професійної освіти, дистанційний режим.)
ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Психологопедагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних
наук України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
на тему «Створення і використання електронні засобів навчання в
дистанційній освіті». (Мілєва Н.В.) та на тему «Сучасні методи контролю
і оцінки знань студентів» за спеціальністю 201 «Агрономія» (Махотка
Т.В.), 30.11.2017 р.
І Всеукраїнській науковій Інтернет–конференції «Інноваційні технології
в підготовці молодших спеціалістів». (Косенчук Н.П. 19.03.2018 р. м.
Херсон)
ІХ
Всеукраїнській
науково-практичній
Інтернет
конференції
«Інноваційна освіта: пошуки шляхів оновлення» (Гладченко О.М.)
у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в
контексті євроінтеграції», (Вишневецька Л.Є. м. Ніжин, 31.10.2018 р.)
у
ІІ
Всеукраїнській
науково-практичній
інтернет-конференції
«Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів:
164

стан, перспективи розвитку», (Вишневецька Л.Є., м. Херсон, 1920.11.2018 р.)
 участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальноекономічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації:
досвід, проблеми, перспективи».
м. Київ (Гладченко О.М.)
 вебінар «Робота та впровадження програм з історії та інших
гуманітарних предметів», (27 березня 2018 р. Волкова Л.М., Гладченко
О.М.)
 вебінар «Використання ІКТ на уроках іноземної мови. Створення блогу
викладача англійської мови». (Гулак А.П.)
 вебінар «Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок
спілкування
у
дітей
(методика
«пластичного
дзеркала»)»
(23.11.18р.,Гєнчєва Е.Д., Жихар Л.В.)
 вебінар «Змішане навчання – ключ до змін» (23.11.18р., Гєнчєва Е.Д.,
Жихар Л.В.)
 вебінар «Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації
Державних освітніх стандартів» (23.11.18р., Гєнчєва Е.Д., Жихар Л.В.)
 вебінар «Використання кейс-методу під час викладання спеціальних
дисциплін» (25.10.18) Кошель І.М.)
 вебінар «Психологічні особливості учнів», (Жихар Л.В.)
 вебінар «Психологічний погляд на гендерну ідентифікацію особистості»,
 вебінар «Виховна діяльність класного керівника», ( Жихар Л.В.)
 вебінар «QR-коди в освітній діяльності» (Жихар Л.В.)
 онлайн-конференції «Осінні наукові читання» (листопад 2018 р.
Рязанцева С.І., Хлівна Н.В.)
 Регіональному етапі конкурсу "Кращий куратор навчальної групи
2018"(номінація «Креативність»), (Гора О.А. , 25.10.2018 м. Каховка )
 методичному об’єднанні ТДАТУ «Узгодження навчальних планів
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2018-2019
н.р.». (Гєнчєв О.В. )
 районному семінарі аграріїв «Підготовка і організація весняних польових
робіт» (Мілєва Н.В., Косенчук Н.П., Косенчук С.М., Макушенко С.С.,
Дімітров Є.В., Булашева Л.О., Суркова Т.Є. 20.02.2018 р.)
Викладачі коледжу рецензували навчальні посібники, підручники,
робочі
зошити,
типові
навчальні
програми,
звіти-щоденники,
кодопосібники.
П.І.Б.
Посібник
Навчальний
Автор
викладачазаклад
рецензента
Косенчук С.М. підручник
«Фізіологія
рослин
з
основами
мікробіології»
зі
спеціальності
201
«Агрономія», травень 2018
р.
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Власова Н.В.

Пуд К.О.

Булашева Л.О.

навчальна
програма
з
дисципліни
«Основи
бухгалтерського обліку і
фінансування
для
спеціальності «Агрономія».
На програму (орієнтовну)
навчальної
дисципліни
«Державний контроль за
використанням і охороною
земель та їх моніторинг»
Підручник
Сільськогосподарська
меліорація.
Для
студентів,викладачів
закладів вищої , фахової
передвищої,
професійнотехнічної освіти.

Каплій Н.П.,
Ступаченко
О.М.
ВСП
Люльчик В.О.
«Рівненський
Кушнірук
коледж
НУБіП О.М.
України»
Суботіна О.В.

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах
Викладачі коледжу протягом зазначеного періоду підготували студентів до
участі в олімпіадах, а саме:
1) коледжанських -5 осіб
2) обласних – 3 особи
3) Міжнародних та Всеукраїнських інтернет-олімпіадах -17 осіб
4) Науково-технічній конференції та магістрантів ТДАТУ – 20 осіб
Доповідач
Керівник
п/п
Тема доповіді
Напрямок
(П.І.Б.)
(П.І.Б.)
1.
Мошкун
Михайлова
«Подорожуймо
Іноземні
мови
Віталій
Лідія
містами
(німецька)
Сергійович
Данилівна
Німеччини.
Веймер
метрополь історії і
культури
німецького
народу»
2.
Рій
Максим Косенчук
«Вплив
Рослинництво
Ігорович
Наталія
регуляторів росту
Петрівна
на продуктивність
льону олійного»
та Геодезія
3.
Коміссарова
Пуд Катерина «Переваги
та
недоліки
публічної
Анна
Олександрівна
землеустрій
кадастрової
карти
Олексіївна
України
(на
прикладі Запорізької
області)»
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Алєйнікова
Вишневецька
Діана Олегівна Лариса
Євгенівна
Пащенко
Смоковська
Денис
Євгенія
Михайлович
Іванівна
Овчаренко
Вельчева
Ольга
Наталія
Віталіївна
Миколаївна
Макаренко
Рязанцева
Євген
Світлана
Сергійович
Іванівна

«Прості дільники Вища математика
чисел виду n 2±1»

«Соціальнополітичні погляди
Г.С.Сковороди»
«В.Стус «Як добре
те, що смерті не
боюсь я»
«Процес
виховання
–
основа
формування
особистості»
Сахно Сергій Хлівна Надія «Напрями
Сергійович
Василівна
формування
особистості
в
коледжі»
Шилов Данило Заставська
«Основні відомості
Юрійович
Олена
про
космічну
Андріївна
зйомку поверхні
Голік Світлана Землі»
Миколаївна
Єременко
Голік Світлана «Землевпорядний
Дмитро
Миколаївна
процес»
Євгенович
Орешкова
Махотка
«Сучасний рівень
Тетяна
Тетяна
рентабельності
Дмитрівна
Вікторівна
аграрного
виробництва
«ПСП
«Приморський»
Бунчук
Гулак
«Проблеми
Олександр
Анастасія
молоді»
Вікторович
Павлівна
Ісаєнко Тетяна Кошель Іванна «Проблеми
Вікторівна
Муратівна
молоді»
Шепель
Бащеванжи
«Сучасний стан та
Анастасія
Надія
перспективи
Максимівна
Валеріївна
розвитку
страхування житла
в Україні»
Коротич
Гєнчєва Елла «Вживання
Олександра
Дмитрівна
фразеологізмів
у
Олександрівна Жихар
сучасній

Суспільногуманітарні науки
Суспільногуманітарні науки
Суспільногуманітарні науки

Суспільногуманітарні науки
Геодезія
землеустрій

та

Геодезія
землеустрій

та

Економіка

Іноземні
мови
(англійська)
Іноземні
мови
(англійська)
Фінанси,
банківська справа
та страхування
Суспільногуманітарні науки
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16.

Кочетов
Євгеній
Дмитрович
Шулекін
Микита
Олександрович

Людмила
Володимирівна
Федорченко
Олександр
Васильович
Мілєва Надія
Володимирівна

публіцистиці»
«Дифузійна
обробка металів»

Машиннотракторні агрегати

«Залежність
Рослинництво
зимостійкості
озимого
ячменю
сорту Достойний
від строків сівби»
18.
Орлов Артем Власов Сергій «Вивчення
Електроенергетика
Вікторович
Федорович
можливості
і автоматизація
застосування
альтернативних
джерел
енергозабезпечення
міста»
19.
Козир
Дар’я Волкова
«Гендерні
СуспільноДенисівна,
Лариса
проблеми
в гуманітарні науки
Ярошевський
Миколаївна
Україні»
Артур
Олегович
20.
Слобозіян
Власова Ніна «Бізнес-план
Економіка
Сергій
Василівна
розвитку
Анатолійович
свинарства
у
фермерському
господарстві»
Гора Ю.О.
 Участь в Міжнародній олімпіаді «Осінь -2018» від проекту
«Всеосвіта» з предмета алгебра: 14 група - Коломеєць О, Леоненко Д.,
Майоров Д., Степанов М., Нехороший В.,Носенко М., - сертифікати
учасників, 28 група - Макаренко Є.- сертифікат учасника,
Арабаджийський Д. – диплом 3 ступеня (жовтень).
Косенчук О.Л.
 Волкова Л. (21гр) «Молодіжний дореволюційний рух в Україні на
рубежі ХIХ – ХХ ст.» - Міжнародна учнівсько-студентська інтернетконференція „Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного
розвитку країни” 5.12.2018 р. – участь та надрукування.
Смоковська Є.І.
 підготувала студента 20 гр. Бадікян Богдан, до участі у Міжнародній
учнівсько-студентській інтернет-конференції «Молодіжна наука у
контексті суспільно-економічного розвитку країни».
Кошель І.М., Гулак А.П., Жихар Л.В.
 Конкурс з англійської мови серед студентів І-ІІ курсів «Грінвіч 2018»
17.
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Гєнчєва Е.Д., Гулак А.П., Жихар Л.В., Вельчева Н.М.
 підготували і провели І етап
Міжнародного конкурсу знавців
української мови ім. П.Яцика серед студентів 1-2 курсів.
Вельчева Н.М., Гєнчєва Е.Д.
 підготували і провели І етап Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Т.Г.Шевченка серед студентів 1-2 курсів.
Жихар Л.В., Гєнчєва Е.Д.
 конкурс «Безпечний інтернет» (студенти Латиш А., Бадікян Б.)
Виховна робота
Протягом 2018 навчального року педагогічний колектив ВСП
«Ногайський коледж ТДАТУ» працював над вирішенням виховної науковопедагогічної проблеми «Формування гармонійно-розвиненої особистості,
що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну
досконалість та професійне становлення через призму креативної освіти та
утвердження інтерактивних методів і прийомів виховання».
Весь комплекс роботи педагогічного колективу з формування
національної свідомості студентської молоді, зосереджений в єдиному плані
виховної роботи в коледжі, який складений на навчальний рік і
затверджений на засіданні педради, узгоджений з планами роботи класних
керівників академічних груп, циклових комісій, бібліотеки, керівників
фізичного виховання і художньої самодіяльності, вихователя гуртожитку,
завідуючих відділеннями, Ради профілактики, лекторію «Підліток і закон»,
лекторію «Здоров’я», органів студентського самоврядування.
На педагогічній раді коледжу розглядалися питання з виховання
студентів коледжу: «Зміст та організація виховної роботи в коледжі в 20172018 н.р.», «Про стан, проблеми та завдання правової освіти та
превентивного виховання у коледжі».
Важливу роль у підвищенні якості виховної роботи в навчальному
закладі відіграє методоб’єднання класних керівників академічних груп та
вихователів гуртожитку, засідання яких відбувається раз на два місяці. На
методичному об’єднанні розглядалися питання: «Реалізація Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді в коледжі»,
«Погодження плану виховної роботи на І семестр 2018-2019 н.р.», «Про стан
ведення класними керівниками журналів класного керівника», «Діяльність
органів студентського самоврядування», «Про організацію роботи зі
студентами, які потребують особливої педагогічної уваги», «Система
індивідуальної роботи зі студентами з незахищених категорій», «Про
запобігання суїцидальної поведінки у студентському середовищі», обмін
досвідом та інші.
Основною формою вивчення системи виховних заходів є безпосереднє
їх спостереження з подальшим аналізом на педрадах, методрадах,
методичному об’єднанні класних керівників груп.
У коледжі працюють гуртки аматорського мистецтва: народної пісні,
патріотичної пісні, ВІА, естрадного мистецтва, танцювальний. Проведено
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серед першокурсників конкурс аматорського мистецтва «Наші таланти».
Учасники художньої самодіяльності коледжу та художні колективи –
переможці обласного етапу Всеукраїнського фестивалю художньої
творчості «Софіївські зорі – 2018» (Овчаренко О., студентка 28 гр. - ІІ місце
в номінації «Художнє читання» (керівник вельчева Н.М.); Кошель М.
студентка 16 гр. – участь в номінації «художнє читання»(керівник Косенчук
О.Л.); Шепель А., студентка 20 гр. – ІІІ місце в номінації «Сучасна пісня»;
вокальний ансамбль «Ногайські зорі» у складі Топчієно Р. (14 гр.), Осіпчук
В., Сухно М. (11 гр.), Завадська Д. (16 гр.), Шепель А. (20 гр.) – ІІІ місце в
номінації «Сучасна пісня» (керівник Непийвода О.І.)
Заохочення студентів за відмінні успіхи у навчанні, у громадському
житті коледжу, спортивні досягнення та розвиток аматорського мистецтва –
це щорічне занесення на Дошку Пошани з врученням іменних фотографій та
нагородження грамотами, дипломами, подарунками під час проведення
свята, присвяченого Міжнародному дню студентів під девізом «Творча
молодь – золотий фонд держави».
Працював лекторій «Здоров'я». Проведено зустрічі-бесіди з лікарями
Приморської районної лікарні, лікарями кабінету «Клініка дружня до
молоді», анкетування студентів І курсу «Що думає молодь про СНІД,
наркоманію, тютюнопаління, алкоголізм».
Працює в коледжі лекторій «Підліток і закон». Проведено зустрічібесіди з головою служби у справах дітей при Приморській
райдержадміністрації на тему: «Я і закон», «Торгівля людьми», з
заступником начальника відділу превенції Приморського відділення поліції
Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області на тему: «Відповідальність
підлітків за скоєний злочин», «Поводження з вибухонебезпечними
предметами», з працівниками сектору реагування патрульної поліції на тему
«Дорожньо-транспортні пригоди та їх попередження». Проведено виховну
годину на тему: «Право в нашому житті» та індивідуальні бесіди класних
керівників з правового виховання.
У коледжі працює Рада з профілактики правопорушень. Проведено
заходи в рамках Всеукраїнського тижня Права, Тижня попередження
жорстокості
та
насильства
в
студентському
середовищі.
За
правопорушення, порушення дисципліни, правил проживання в гуртожитку
наказом директора оголошуються догани, попередження, зауваження,
посилюється індивідуальна робота зі студентами та робота з батьками.
У коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною
громадського самоврядування та здійснюється на рівні академічних груп,
відділень, гуртожитку, коледжу. Вищим органом студентського
самоврядування у коледжі є конференція осіб, які навчаються у коледжі.
Згідно Положення про студентське самоврядування виконавчі органи
обираються шляхом таємного голосування та заслуховуються їх звіти.
Студенти - члени Студради коледжу брали участь у Дні відкритих
дверей у Приморській Райраді та засіданні круглого столу з представниками
влади, депутатів різних рівнів, з представниками громадськості та засобами
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масової інформації на тему: «Органи місцевого самоврядування - основа
демократії на місцях».
У коледжі ведеться робота зі студентами, що потребують особливої
педагогічної уваги. У коледжі склалася система правової освіти та
правового виховання, а саме: налагоджено роботу в системі з студентами,
студентами та батьками, тісний зв'язок з громадськими організаціями міста
та правоохоронними органами м. Приморська.
У гуртожитку коледжу проживає – 101 студент. Уся виховна робота у
гуртожитку проводиться згідно з планом вихователя, що затверджений
заступником директора з виховної роботи. Під час анкетування студентів
виявлено, що найбільш цікавими заходами були: свята до Дня іменинника,
конкурс млинців, спортивне свято «Джура», адаптаційна гра «мої враження
від нових друзів». При плануванні виховної роботи вихователем особлива
увага звертається на індивідуальний підхід до роботи з кожним студентом,
вивчаються індивідуальні особливості мешканців гуртожитку. Проведено
загальні збори мешканців гуртожитку; збори з обрання студентської Ради
гуртожитку, старост поверхів, а також з оформлення кімнат самопідготовки.
Робота з фізичного виховання і спорту
Протягом року у коледжі працювали спортивні секції з :
легкоатлетичного кросу - Єрмаков Д.С.;настільного тенісу – Парібік С.Я.;
міні-футболу –Єрмаков С.І.; волейболу (юн., дів.) – Степанова С.М.;
гирьового спорту -Парібік С.Я..
У квітні команда коледжу з настільного тенісу, у складі МилеваО.,
Порохні М., Клепчевої Т., взяла участь у фіналі Всеукраїнських спортивних
іграх серед студентів аграрних ВНЗ I –IVр.а., посіла 12 місце. Підготував
команду викладач фізичного виховання Парібік С.Я.
В обласній спартакіаді серед студентів аграрних ВНЗ I-IIр.а. ВСП
«Ногайський коледж ТДАТУ» у комплексному заліку посів ІІІ місце.
Показали такі результати:
- настільний теніс
- Iмісце ( тренер Парібік С.Я. )
- легкоатлетичний крос - II місце (тренер Єрмаков Д.С.)
- гирьовий спорт - IIмісце (тренер Парібік С.Я.)
- міні футбол-IIIмісце (тренер Єрмаков С.І.)
- волейбол(юн.) - IVмісце; (дів.) – III місце ( тренер Степанова С.М.)
- вільна боротьба - IIмісце(представник командиПарібік С.Я.)
Протягом року була проведена спартакіада коледжу за такими видами
спорту: міні-футбол, волейбол – юн.,дів., настільний теніс, легка
атлетика, гирьовийспорт.
Організовано та проведено турнір «Пам’яті В.А.Кузнецова» з
настільного тенісу та велопробіг м. Приморськ. (серпень)
Студенти коледжу брали участь у міському легкоатлетичному пробігу
присвяченому «Дню міста» (вересень).
Проведено щорічне оцінювання рівня фізичної підготовки студентів.
Тестувалося 237 студента. 27студентів отримали результат високого
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рівня фізичної підготовки, 75 студентів – достатнього рівня фізичної
підготовки, 86 студентів – середнього рівня фізичної підготовки, 49
студентів – низького рівня фізичної підготовки.
Проведено «День здоров’я» для студентів II-III курсів.(жовтень)
У залік спартакіади коледжу проведено змагання з волейболу серед
студентів II-IIIкурсів.
З метою популяризації туризму, активом гуртка «Турист» проведено
свято «День туризму», походи по рідному краю. Студентська спортивнооздоровча рада залучила студентів до участі в районних змаганнях з
пляжного волейболу і настільного тенісу.
Проведено поточний ремонт спортивного залу, пофарбована підлога.
Відкриті спортивні площадки протягом року утримуються в належному
стані. Організовано акцію по сбору вторинної сировини «Спорт для всіх
турбота кожного». На сайті коледжу регулярно висвітлюється спортивна
робота.
Соціальний захист
У 2018 р в коледжі навчалося - 14 дітей-сиріт, з них 6 дітей-сиріт та 8
дітей позбавлених батьківського піклування.
Студенти-сироти отримують соціальну стипендію, надана матеріальна
допомога на придбання навчальної літератури - 42480 грн. Кошти на обіди
від встановлених норм – 279169,78 грн. На предмети гардероба та
текстильної білизни 2528,75 грн.
Забезпечуються безкоштовним гуртожитком.
Загальна сума на утримання дітей-сиріт у 2018 році склала 324178,53 грн.
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