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Ліцензовані спеціальності
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Номер 

позиції

Шифр і назва галузі знань Код і назва

спеціальності

Ліцензований 

обсяг

Підстава

1 13 Механічна інженерія
131 Прикладна 

механіка

200

(на строк 

навчання)

Наказ МОН

№3022-Л

від 13.12.2018 

р.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

1
18 Виробництво та 

технології

181 Харчові 

технології

20

(на строк 

навчання)

Наказ МОН

№2674-Л

від

06.12.2018 р.



Стратегічні напрями роботи в удосконаленні 
освітньої діяльності університету у 2018 році:

1. Розробка нових та вдосконалення існуючих 
освітніх програм зі спеціальностей;

2. Вдосконалення та автоматизація освітнього 
процесу в університеті;

3. Вдосконалення системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти;

4. Підвищення рівня практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти та впровадження дуальної 
освіти.



Факультет інженерії та комп'ютерних 

технологій



Механіко-технологічний факультет



Енергетичний факультет



Модернізація та автоматизація освітнього процесу

- Автоматизовано:

• електронні журнали успішності з навчальних дисциплін;

• система контролю пропусків занять студентів;

• робочі навчальні плани зі спеціальностей;

• графік навчального процесу;

• розрахунок навчального навантаження кафедри.

– Навчально-інформаційний портал:

• розроблено 1602 електронних навчальних курсів;

• розроблені завдання з 7 дисциплін для проведення Всеукраїнської 
олімпіади ТДАТУ для абітурієнтів;

• на порталі працювало 5853 користувачів, в тому числі 305 науково-
педагогічних працівника та 5444 студентів, серед яких 3048 денної і 
2396 заочної форм навчання та 104 користувачів інших категорій.

– Методична робота:

• видано 35 підручників та навчальних посібників з грифом вченої ради 
ТДАТУ;

• розроблено 1049 навчально-методичних розробок.



Показники якості знань ЗВО першого 

(бакалаврського) рівня 

у 2017-2018 навчальному році



Показники якості знань ЗВО другого (магістерського) 

рівня у 2017-2018 навчальному році



Система внутрішнього забезпечення якості вищого навчального 
закладу передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників вищого навчального закладу;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 
кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих 
навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;



Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 

зі спеціальностей



Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін



Кількість студентів, які пройшли дуальне навчання за 

спеціальностями



СТУДЕНТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “АГРОІНЖЕНЕРІЯ” ТА 

“ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ” ПІД ЧАС ДУАЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ



СТУДЕНТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “АГРОІНЖЕНЕРІЯ” 

ПІД ЧАС ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Приватне акціонерне товариство «Ельворті» 

(м. Кропивницький)



СТУДЕНТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГАЛУЗЕВЕ 

МАШИНОБУДУВАННЯ” ПІД ЧАС ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Руслан-Комплект»



СТУДЕНТИ ТДАТУ ПІД ЧАС ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ



Підсумки рейтингу кафедр університету
за 2017-2018 навчальний рік:

✓ Кращою кафедрою з навчальної роботи визнано кафедру “Обладнання 
переробних і харчових виробництв імені 
професора Ф.Ю. Ялпачика”; 
(зав. кафедрою к.т.н., доцент Загорко Н.П.)

✓ Кращою кафедрою з наукової роботи визнано кафедру “Машино-
використання в землеробстві”
(зав. кафедрою д.т.н., професор Надикто В.Т.);

✓ Кращою кафедрою з міжнародної діяльності визнано кафедру 
“Маркетинг” (зав. кафедрою д.е.н., професор Легеза Д.Г.)

✓ Кращою кафедрою з підвищення кваліфікації та дорадництва визнано 
кафедру “Сільськогосподарські машини”
(зав. кафедрою д.т.н., с.н.с. Караєв О.Г.);

✓ Кращою кафедрою з профорієнтаційної роботи визнано кафедру 
“Технологія конструкційних матеріалів”
(зав. кафедрою, к.т.н., професор Кюрчев С.В.);

✓ Кращою кафедрою з виховної роботи визнано кафедру “Суспільно-
гуманітарні науки” (зав. кафедрою, к.ф.н., доцент Максимець О.М.);

✓ Кращою кафедрою з організаційної роботи визнано кафедру 
“Іноземні мови” (зав. кафедрою Симоненко С.В.)
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Динаміка захисту докторських дисертацій 

співробітниками ТДАТУ
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Нові розробки науковців НДІ МЗПУ

Посівний 12-и рядний МТА Просапний 12-и рядний МТА

Борона роторна БР-8 у роботі Плуг із текроновими елементами



Динаміка отримання охоронних 
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Участь студентів ТДАТУ у науковій 

діяльності
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Мережа закордонних практик та стажувань студентів 

ТДАТУ



Кількість студентів, які пройшли виробничу практику 

за кордоном 

у 2017-2018 навч. році



Студенти, що навчались за програмами

Подвійного диплому



Іноземні студенти



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.

• 6. «Харчові технології та готельно-ресторанна
справа» – зав. кафедрою Прісс О.П.



• – 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.



Результати зарахування на денну форму навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти у 2018 році



Результати зарахування на заочну форму навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у 2018 році



Результати прийому на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 

2018 році



Конкурс «Кращий куратор академічної групи»



Національно-патріотичне виховання



Наукова бібліотека в Системі ОВР



Центр культури і дозвілля в Системі ОВР



Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» в 

Системі ОВР



Перемоги, досягнення студентського активу:



Cоціальний захист студентів та співробітників ТДАТУ 

протягом 2017-2018 рр.



Розміри матеріальної допомоги, яку отримали студенти

пільгових категорій університету протягом 2017-2018 рр., грн.



Показники економії енергоресурсів



Державні нагороди, відзнаки

Співробітники університету у 2018 році були відмічені низкою нагород. Найбільш 
значимі з них наступні:

• На основі указу Президента України нагороджено орденом «За заслуги» ΙΙ 
ступеня – Кюрчева В.М.

• Згідно з наказом МОН України 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» - Кюрчева В.М.

• На основі рішення Запорізької обласної ради були нагороджені: орденом «За 
заслуги перед Запорізьким краєм» II ступеня – Дідур В.А.; грамотою ЗОР – 4 
працівника університету (Єременко О.А., Богданова Л.В., Сердюк М.Є., Рогач 
Ю.П.).

• На основі розпорядження управління агропромислового розвитку Запорізької 
обласної державної адміністрації нагороджені Почесною грамотою ЗОДА – 5 
працівників університету (Алексєєва О.М. Євтушенко О.Г., Бінчев О.Ф., Нінова
Г.В., Чумак В.Л.).

Всього нагороджено 28 працівників університету, нагород всього- 34.



Університет в рейтингах

Рейтинг Webometrics

За рейтингом Webometrics ТДАТУ в сотні кращих ЗВО України.

В 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).

Міжнародний рейтинг uniRank

ТДАТУ другий серед кращих університетів Запорізької області за міжнародним рейтингом 
uniRank. ТДАТУ суттєво покращив свій результат у рейтингу uniRank, зайнявши 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).

Університетський рейтинг ЮНЕСКО «Топ-200 Україна»

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2017 рік).

ТДАТУ на 68 місці серед 200 кращих вузів України (2018 рік).

В 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).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


