
За «круглим столом»
Головна мета аграрної 
освіти сьогодення -  
підготовка спеціалістів аг
ропромислового комплексу, 
що будуть конкурентоспро
можними на ринку праці 
та зможуть реалізувати аг
ропромислову політику 
регіону та країни в цілому. 
Керівництво ТДАТУ веде ак
тивну роботу зі створен
ня сучасних моделей всіх 
спеціальностей, що будуть 
максимально адаптовані на 
ринку праці.

16 та 19 червня відбули
ся робота «круглих столів* 
за темою «Компетентнісний 
підхід освітньої діяльності 
ТДАТУ в межах формуван
ня спеціальностей «Агроно
мія». «Харчові технології» 
та «Машинобудування», в 
якіх взяли участь як про
фесора та викладачі] нашо
го ВИЗ, гак і провідні агра
рії регіону.

До уваги присутніх було 
представлено навчальні 
плани цих трьох спеціаль
ностей. що планується по

чати реалізовувати а межах 
навчального процесу 2015
2016 року підготовка.

Розпочато роботу «круг
лого столу» з виступу ректо
ра ТДАТУ. Володимир Кюр
че в акцентував увагу на 
тому, шо ВНЗ сьогодення в 
межах своєї автономії згід
но до нового Закону Украї
ни про впщу освіту’ мають 
самостійно розробляти мо
дель фахівця та навчальні 
плани з обов'язковим ура
хуванням потреб і вимог ро
ботодавців.

Проректор з Ш ІР Олек
сандр Ломейко довів до 
присутніх, що створені на

казом ректора робочі гру
пи з кожної спеціальності 
протягом 2 місяців відпра
цювали своє бачення мо
делі фахівця, структурно- 
логічної схеми та навчальні 
плани. Крім того, доведена, 
що розробка нових навчаль
них планів проводиться з 
урахуванням ’пінного зако
нодавства, потреб представ
ників виробництва та в рам
ках Українського проекту 
бізаес-розвнтку плодоовочі
вництва (Канада-У країна).

Декани факультетів АТЕ 
та ІКТ І. Є. Іванова та О. О. 
Вершков ознайомили при
сутніх з проектам моделі фа
хівця, структурно-логічною 
схемою та навчальним пла
ном зі спеціальності «Агро
номія», «Харчові техноло
гії» та •Машинобудування«.

Над проектом роботи 
«круглого столу» також 
працював директор Інсти
туту пкяяднпламнаї осві
ти і дораднкцтза Г В. Под- 
шивалов. Саме завдяки 
ного професійній спрямова

ності в межах міжнародно
го проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (Канада 
-Україна) можливо покра
щити якість підготовки 
фахівців з агрономії. Май
бутні агрономи вже з на
ступного року будуть мати 
можливість працювати за 
оновленою літературою.

Завдяки рекомендаціям 
провідних агровнробників 
репону. а саме: генерально
го директора ПАТ «ІІлемза- 
вод «Степний» Кам’яясько- 
Дш правсь кого району 
А. А  Волкова, головно
го агронома ТОВ «АПК «1с- 
ток* М. II. Ткачука, дирек
тора агрофірми «Ольвія» 
Приазовського району 
А. М. Тиховода, менеджерів 
гендерних програм та про
грам кооперативного розви
тку Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоово
чівництва В. Б. Морозовій. 
1L Компанієць, О. Гармаш, 
було скориговано багато 
практичних питань.

Керівництво ТДАТУ мас

надію на подальшу суміс
ну співпрацю з фахівцями, 
що не залишились байду
жими до справи зі створен
ня нових конкурентно- 
спроможних навчальних 
планів «Харчові технології» 
та «Машинобудування», та 
висловлює подяку пред
ставникам ТОВ «Лідер» - 
інженеру-технологу В. В. 
Вкнярськш, головному тех
нологу О. 'Г. Миханленко та 
комерційному' директору О. 
А, Романюті; ПАТ «Меліто
польський м’ясокомбінат» - 
інженерам-технологам Л. О. 
Коваль, В. В. Якимовичу та 
начальнику технологічно
го відділу L В. Ганзжій; го
ловному технологу ПП «Мо
локозавод «Олком» І. А. 
Радченко та головному ін
женеру ПП С. В. Радченко, 
комерційному директору і 
заввиройництаомТОВ «Соц- 
інновація* Р. В. Романову 
та П. В. Хнжняк. приватно
му підприємцю С. С. Тимо
фееву. провідному спціаліс- 
ту ПрА'Г «ОЕЗ» JL Ф. Книш 
та ш.

інформацію кадала 
І. Є Іе а м б і. 

декан факультету А Т Е .


