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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 з 
технічного оснащення аграрного сектору країни, був і залишається піонером 
у становленні багатьох пріоритетних напрямів 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.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор щорічно 
звітує колегіальному органу громадського самоврядування -  конференції 
трудового колективу - про свою роботу, надає до Міністерства освіти і науки 
України звіти щодо виконання умов контракту.

На сьогодні Таврійський державний агротехнологічний університету -  
багатогалузевий вищий навчальний заклад, основними завданнями якого є 
освітня, науково-дослідна та інноваційна діяльність.

У 2017 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.
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• навчально-науковий інститут загальноуніверситетської 
підготовки.

• інститут післядипломної освіти та дорадництва.
• 4 науково-дослідних інститута: механізації землеробства Півдня 

України, агротехнологій та екології, зрощувального садівництва, стратегії 
соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня 
України.

• 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 20 спеціальностями 11 галузей знань;
• магістр -  за 13 спеціальностями 9 галузей знань;
• доктор філософії -  за 8 спеціальностями 6 галузей 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 
59 спеціальностей. Це найкраще підтвердження того, що Таврійський 
державний агротехнологічний університет надає широкі можливості 
здобуття вищої освіти і має змогу проводити наукові дослідження з різних 
напрямів.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за галузями знань:
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
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26 Цивільна безпека

У 2017 році ліцензовано 6 освітньо-професійних програм освітнього 
рівня бакалавр.

Шифр і назва 
галузі знань

Код і назва 
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Рішення МОН

20 Аграрні науки 
та продовольство

203 Садівництво 
та виноградарство 
205 Лісове 
господарство

75

75

Наказ МОН
№ 32-Л від 17.02.2017 р. 
Наказ МОН
№ 62-Л від 31.03.2017 р.

19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та 
землеустрій 75

Наказ МОН
№ 62-Л від 31.03.2017 р.

24 Сфера 
обслуговування

241 Готельно- 
ресторанна 
справа
242 Туризм

75

75

Наказ МОН
№ 223-Л від 09.11.2017р. 
Наказ МОН
№ 223-Л від 09.11.2017р.

28 Публічне 
управління та 
адміністрування

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 100

Наказ МОН
№ 86-Л від 24.04.2017 р.

Університет у 2017 році здійснює акредитацію за такими галузями 
знань та напрямом і освітньо-професійними програмами:

• у галузі знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка з
напряму підготовки 6.050503 Машинобудування;

• у галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве
машинобудування за освітньо-професійною програмою Г алузеве
машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти;

• у галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності
181 Харчові технології за освітньо-професійною програмою Харчові 
технології другого (магістерського) рівня вищої освіти;

• у галузі знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна
безпека за освітньо-професійною програмою Цивільна безпека другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ і Плану 
розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки щодо організації освітнього процесу в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті протягом 
2017 року основним завданням було забезпечення високої та об’єктивної 
якості знань студентів університету з усіх напрямів підготовки і 
спеціальностей.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 
до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного 
агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого 
вдосконалення освітніх програм, змісту та форм навчання.

Міжнародна та Національна 
системи менеджменту якості в університеті

Для забезпечення функціонування системи менеджменту якості в 
університеті та з метою її приведення у відповідність з новим стандартом 
180 9001:2015 протягом 2017 року здійснено ряд заходів:

• вдосконалено номенклатуру справ в усіх підрозділах університету;
• проводились внутрішні аудити, в результаті яких у деяких 

підрозділах виявлені та в результаті коригувальних дій ліквідовані 
невідповідності;

• виконувалась координація та інформаційно-методичний супровід 
управління документами СМЯ в структурних підрозділах;

• здійснювався контроль управління записами про якість у 
структурних підрозділах університету;

• проведено ознайомлення керівників структурних підрозділів 
університету під підпис з вказаними документами та датами проведення 
внутрішніх аудитів;

• вдосконалено Документовані процедури СМЯ та Настанова з якості з 
метою приведення їх у відповідність зі змінами у структурі університету;

У відповідності з Національним стандартом України 
ДСТУ 180 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 2016 -  2017 роки, виконані в повному об’ємі.

Навчальний процес

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті 
продовжилася робота з розробки та впровадженню нових навчальних планів 
та освітніх програм дисциплін. Протягом 2017 року проведено круглі столи з
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нових ліцензованих спеціальностей за участі ректорату, випускових кафедр і 
представників виробництва за професійним спрямуванням. Метою 
проведення яких було вивчення потреби необхідних знань та вмінь 
майбутніх фахівців, обговорення моделі фахівця, структурно-логічної схеми 
підготовки та проектів навчальних планів.

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників в 
середньому по університету у 2016-2017 році не перевищувало 750 годин, а 
з 2017-2018 навчального року максимальне навантаження в середньому по 
університету зменшене до 675 годин.

Освітній процес в університеті протягом 2016-2017 навчального року 
організовано таким чином, що тижневе навантаження бакалаврів складало 
28-30 годин на тиждень, а спеціалістів -  24 години, магістрів -  18 годин 
(з 1 семестру 2017-2018 н.р. збільшено до 24 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 (в тому числі дистанційна самопідготовка на 

Навчально-інформаційному порталі);
- практична підготовка;
- контроль знань, умінь та навичок (ПМК, екзаменаційна сесія).
Протягом 2017 року було придбано 53 сучасних комп’ютерів для

освітнього процесу. На сьогодні в університеті використовується 
795 комп'ютерів, функціонує 28 комп'ютерні класи (в них 404 комп’ютери) і 
локальна комп’ютерна мережа. На даний час розроблено понад 3 тисячі 
мультимедійних презентацій, що використовуються в освітньому процесі, 
понад 1,5 тис. комп’ютерних учбових комплексів, які містять в 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 
програми.

Крім того, в університеті функціонує 23 лекційні аудиторії, обладнані 
телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. У відділі технічних 
засобів забезпечення освітнього процесу знаходяться 3 переносних 
комплекти мультимедійного обладнання. Науково -педагогічні працівники 
активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють 
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 використовуються ЕОМ.

З метою методичного забезпечення самостійної (позааудиторної) 
підготовки студентів протягом 2017 року постійно проводиться робота щодо 
наповнення та оновлення Навчально-інформаційного порталу університету 
електронними навчальними курсами з усіх дисциплін. У звітному році на

6



Навчально-інформаційному порталі для студентів денної та заочної форм 
навчання з усіх спеціальностей розроблено 1450 електронних навчальних 
курсів, а також 6 ЕНК з дисциплін для слухачів підготовчих курсів до ЗНО.

На порталі працювало 4888 користувачів, в тому числі 342 науково- 
педагогічних працівника та 4546 студентів, серед яких 3058 денної, 
1171 заочної форм навчання та 317 користувачів інших категорій. Науково- 
методичним центром протягом 2017 року систематично продовжувалася 
робота зі створення на Навчально-інформаційного порталі електронної бази 
тестових завдань з усіх навчальних дисциплін.

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2017» за 
результатами конкурсу ТДАТУ отримав золоту медаль у номінації «Інновації 
в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання».

Протягом 2017 року продовжувалася робота по впровадженню 
автоматизованої системи керування освітнім процесом в університеті. Так в 
повному обсязі автоматизовані електронні журнали успішності студентів 
денної форми навчання з усіх навчальних дисциплін. Розроблено програмне 
забезпечення для автоматизації складання навчальних планів зі 
спеціальностей, а також завершено розробку та підготовлено до 
впровадження сайт «Особистий кабінет студента».

Протягом 2017 року було продовжено роботу з вдосконалення 
організації та методичного забезпечення освітнього процесу. Основні 
питання щодо методичного забезпечення освітнього процесу традиційно 
розглядалися на засіданнях Науково-методичної ради. Було розроблено ряд 
нових Положень з освітнього процесу:

• Положення про стажування студентів ТДАТУ на виробництві;
• Положення про видання навчально-методичної літератури під 

грифом вченої ради ТДАТУ;
• Положення про порядок призначення і виплати стипендії 

студентам ТДАТУ;
• Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ;
• Положення про організацію дистанційної системи навчання в 

ТДАТУ;
• Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання в ТДАТУ.
У процесі роботи Науково-методичної ради було також вдосконалено 

та перезатверджено наступні Положення:
• Положення про порядок переведення, відрахування та

поновлення студентів ТДАТУ;
• Положення про планування та облік навчального навантаження

науково-педагогічних працівників ТДАТУ;
• Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково -

педагогічних працівників ТДАТУ;
• Методика з рейтингового оцінювання діяльності кафедр

університету;
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• Положення про організацію та проведення практики студентів 
ТДАТУ за кордоном;

• Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни;
• Положення про організацію тестування в ТДАТУ.

Якість знань студентів

Проведена у 2017 році організаційна робота дала позитивні 
результати в якості знань студентів. За підсумками екзаменаційних сесій 
показники абсолютної успішності та якості знань студентів є достатньо 
високими. Так абсолютна успішність студентів за всіма курсами, напрямами 
та спеціальностями 98.5%, що відповідає ліцензійним умовам і підтверджує 
високий рівень організації роботи деканатів.

У той же час основним показником, який показує рівень засвоєння 
вивченого матеріалу, є якість знань студентів.

Аналіз результатів семестрового контролю студентів показує, що 
середній показники якості знань у 2017 році за ОКР «бакалавр» становили 
61,5% (рис. 2.1); за ОКР «спеціаліст» 42,5% (рис. 2.2); за ОКР «магістр» - 
70% (рис. 2.3). Враховуючи, що середня якість знань по університету склала 
58%, результати знань студентів є достатньо високими і відповідають 
ліцензійним вимогам.

У розрізі напрямів підготовки і спеціальностей якість знань студентів 
за 2016-2017 навчальний рік представлені на діаграмах.

Рис 2.1 -  Показники якості знань студентів ОКР «бакалавр» 
у 2016-2017 навчальному році
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Рис 2.2 -  Показники якості знань студентів ОКР «спеціаліст»
у 2016-2017 навчальному році

Рис 2.3 -  Показники якості знань студентів ОКР «магістр» 
у 2016-2017 навчальному році

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в ТДАТУ протягом 
2017 року функціонувала система внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти. Реалізацію завдань даної системи в університеті забезпечує відділ
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моніторингу якості освітнього процесу Науково -методичного центру, який 
протягом 2017 року виконував такі функції:

- моніторинг якості організації навчальних занять;
- моніторинг рівня знань студентів в період екзаменаційних сесій 

та ректорська перевірка залишкових знань з дисциплін;
- моніторинг методичного забезпечення студентів для 

дистанційної самопідготовки на Навчально-інформаційному порталі;
- моніторинг якості виконання комплексних курсових проектів і

робіт;
- моніторинг об’єктивності оцінювання знань студентів із 

навчальних дисциплін;
- моніторинг системи менеджменту якості освіти в університеті.

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах

У 2016-2017 навчальному році на кафедрах ТДАТУ було
проведено 135 олімпіад І туру з навчальних дисциплін і спеціальностей, в
яких прийняли участь 3277 студентів.

Студенти університету прийняли участь у 21 фінальному етапі 
Всеукраїнських студентських олімпіад , в тому числі 8 - зі спеціальностей 
та 13 - з навчальних дисциплін. Всього в 2017 році у ІІ етапі Всеукраїнських 
студентських олімпіад взяло участь 47 студентів.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад
Таврійський державний агротехнологічний університет має 10 переможців, в 
тому числі диплом І ступеня -  2; ІІ ступеня -  4; ІІІ ступеня -  4.

Таблиця 2.1
Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських

олімпіад зі спеціальностей______________________
№
пп Спеціальність Місце проведення Переможці Кафедра

1.
Обладнання 
переробних і 

харчових виробництв

Таврійський державний 
агротехнологічний 

університет

Диплом 
І ступеня

Пацький І.Ю.
Диплом 

ІІІ ступеня
Марченко О.С. 

(11МБГМ)

ОПХВ

2.

Процеси, машини та 
обладнання 

агропромислового 
комплексу

Кіровоградський 
національний технічний 

університет

Диплом 
ІІ ступеня

Дурман С.М. 
(42 ПМ)

СГМ

3. Агрономія
Миколаївський 

національний аграрний 
університет

Диплом 
ІІ ступеня

Кольцова О.М. 
(11МБАГ)

РС
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4.
Електротехнічні

системи
Запорізькій 

національний технічний

Диплом 
ІІІ ступеня
Дудіна М.П. ЕФ

електроспоживання університет (41 ЕН)

Таблиця 2.2
Переможці ТДАТУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіад з навчальних дисциплін
№
пп

Навчальна
дисципліна Місце проведення Переможці Кафедра

1. Експлуатація машин 
та обладнання

Таврійський державний 
агротехнологічний 

університет

Диплом 
І ступеня

Кошевий М.О. 
(13 МБАІ) 
Диплом 

ІІІ ступеня
Славов О.К. 

(21СПМ)

МВЗ

2. ВСТВ
Миколаївський 

національний аграрний 
університет

Диплом 
ІІ ступеня

Тиховод М.А. 
(21СПМ)

ТСАПК

3. Ремонт машин

Харківський 
національний технічний 
університет сільського 
господарства ім. Петра 

Василенка

Диплом 
ІІІ ступеня

Кривцун В.Ю. 
(13МБМГ)

ТСАПК

4. Державні фінанси

Харківський 
національний 
економічний 

університет імені 
Семена Кузнеця

Диплом 
ІІ ступеня

Корхут Є.А. 
(41ФК)

ФБСС

У 2017 році згідно наказу МОН України №1495 від 09.12.2016р. на 
базі ТДАТУ на високому рівні було проведено ІІ етапи Всеукраїнських 
студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Експлуатація машин та 
обладнання» та спеціальності «Обладнання переробних і харчових 
виробництв».

Крім того, за підсумками участі у ІІ етапі олімпіад 19 студентів 
отримали дипломи та грамоти за окремими номінаціями та видами завдань.

Рейтингування кафедр і викладачів університету

В університеті у 2017 році було традиційно проведено роботу з 
рейтингування викладачів та кафедр ТДАТУ.

Метою рейтингового оцінювання діяльності кафедр є моніторинг 
якості управління та кількісна оцінка навчальної, наукової, 
профорієнтаційної, виховної, організаційної роботи і міжнародної діяльності.
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За рішенням вченої ради за результатами рейтингування діяльності 
кафедр у 2016-2017 навчальному році кращими за напрямами визнані 
кафедри:

- з навчальної роботи визнано кафедру обладнання переробних і 
харчових виробництв;

- з наукової роботи визнано кафедру рослинництва;
- з міжнародної діяльності визнано кафедру машиновикористання 

в землеробстві;
- з підвищення кваліфікації та дорадництва визнано кафедру 

рослинництва;
- з виховної та профорієнтаційної роботи визнано кафедру 

суспільно-гуманітарних наук;
- з організаційної роботи визнано кафедру маркетингу.
Крім того, за підсумками рейтингування діяльності професорсько- 

викладацького складу університету були визначені 20 кращих викладачів.
Кращі кафедри та викладачі були заохочені преміями та занесенням 

на дошку Пошани університету.

Результати атестації здобувачів вищої освіти в університеті

Відповідно до рішення вченої ради університету протягом 2017 року 
атестація здобувачів вищої освіти здійснювалася за такими формами: для 
заочної форми навчання -  проведення тільки комплексного державного 
кваліфікаційного екзамену, а для осіб, які навчаються на денній формі і 
мають середній бал за результатами навчання менше ніж 4,5 бали за 
національною шкалою, атестація проводиться тільки у формі комплексного 
державного кваліфікаційного екзамену. Особи, які навчаються за денною 
формою навчання та мають середній бал 4,5 бали і вище, мають право на 
вибір форми атестації: комплексний державний кваліфікаційний екзамен або 
захист дипломної (магістерської) роботи (проекту).

Підсумки вказаних форм державної атестації для осіб, які навчалися 
на денній формі навчання наведено на рис. 2.4-2.6.

Середній бал здобувачів вищої освіти за ОКР «бакалавр» із складання 
комплексного державного кваліфікаційного екзамену по університету 
становить «3,9» бали. (рис.2.4).

Атестація здобувачів вищої освіти за ОКР «спеціаліст» та «магістр» є 
завершальним етапом, що визначає здатність випускника вирішувати складні 
виробничі завдання і науково-практичні проблеми. Підсумки захисту 
дипломних проектів (робіт) за ОКР «спеціаліст» та «магістр» наведено на 
рис. 2.5-2.6.

Таким чином, середній бал захисту дипломних робіт у здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання за ОКР «магістр» - «4,9», із складання 
комплексного державного кваліфікаційного екзамену становить «4,3» бали., 
що підтверджує високий рівень робіт.
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Середній бал здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за ОКР 
«бакалавр» із складання державного іспиту по університету становить «3,8 9», 
за ОКР «спеціаліст» - «3,94», а за ОКР «магістр» - «4,08».

Рис. 2.4 -  Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 
за ОКР «бакалавр» у 2017 році

4.2

Рис. 2.5 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 
за ОКР «спеціаліст» у 2017 році
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Рис. 2.6 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 
за ОКР «магістр» у 2017 році

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 в 
прийнятті 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 23 провідних кафедри університету, 122 викладачів -керівників
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практик, з яких 13 професорів, 72 доцентів, що складає 69% від загальної 
кількості керівників практик.

У 2016-2017навчальному році для студентів всіх рівнів кваліфікації 
було заплановано та проведено 105 навчальних і виробничих практик 
(67 навчальних, 38 виробничих). З 67 навчальних практик 25 є складовою 
частиною дисциплін.

Усі практики студентів за напрямами підготовки та спеціальностями в 
повному обсязі забезпечені навчально-методичною документацією: 
наскрізними, робочими програмами, типовими програмами, методичними 
посібниками, інструкціями.

У 2016-2017 навчальному році студенти всіх рівнів кваліфікації 
проходили практику на 429 базах практик 11 областей країни, які 
забезпечували повне та ефективне виконання програм. У звітному році 
335 баз практик, майже 76% від загальної кількості баз практик, 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 були укладені довгострокові договори про 
співпрацю та проведення практичної підготовки студентів університету.

13 студентів механіко-технологічного факультету, енергетичного 
факультету, у 2016-2017 навчальному році, мали можливість проходити 
виробничу практику на сучасних підприємствах агропромислового 
комплексу країни світового рівня таких як ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт» та ПАТ «Ельворті». Крім того, для покращення практичної 
підготовки студентів у 2017 році в університеті було відкрито спеціалізовану 
навчальну лабораторію «Ельворті».

У Навчально-науковому виробничому центрі університету 
(с. Лазурне), в 2016-2017 н.р. на навчально-дослідних ділянках пройшли 
навчальні і виробничі практики 147 студентів механіко -технологічного 
факультету, енергетичного факультету, факультету агротехнологій та 
екології, факультету економіки та бізнесу.

У 2016-2017 навчальному році з метою ознайомлення студентів 
університету з сучасними підприємствами і господарствами були 
організовані дні практичної підготовки.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 
до стандартів вищої освіти ректоратом продовжується організаційна робота з 
подальшого вдосконалення змісту навчання. Так при розробці нових 
навчальних планів суттєво посилюється складова навчального навантаження 
професійних дисциплін та практичної підготовки.

Методична робота

Кожного року в університеті проводиться науково-практична 
методична конференція, де обговорюються найбільш важливі питання 
навчально-виховного, методичного напряму.
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У звітному році була проведена науково-методична конференція 
«Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування 
компетентності в процесі навчання студентів»

За матеріалами конференції та з нагоди 85-річного ювілею 
університету вийшов 20 випуск збірника науково-методичних праць ТДАТУ 
«Удосконалення освітньо-виховного процесу у вищому навчальному 
закладі».

Протягом 2017 року було НПП університету підготували 
11 підручників та начальних посібників, які отримали гриф вченої ради 
ТДАТУ та рекомендацію до друку:

1. Лабораторний практикум з дисципліни «Процеси і апарати». 
Навчальний посібник /В.Ф.Ялпачик, Ф.Ю.Ялпачик, В.С.Бойко, С.Ф.Буденко, 
В.О.Верхоланцева, В.Г.Циб -  Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольскої міської друкарні, 2017. -  275 с.

2. Логістика: практикум з плодоовочівництва. Навч.посібник. для 
студ. ВНЗ /Д.Г.Легеза, Т.В.Куліш, Ю.О.Власюк, В.О.Терновський -  
Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. -  220 с.

3. Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 
овочів: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/К.В.Калайда, 
Л.Ю.Матенчук, В.М.Найченко, А.Ю.Токар, З.М.Харченко, Н.П.Загорко, 
М.Є.Сердюк, О.П.Прісс, Л.М.Кюрчева, О.І.Сухаренко. -  Мелітополь, 2017. -  
290 с.

4. Тараненко Г.Г. Методика викладання у вищому навчальному 
закладі: навчально-методичний посібник/Г.Г.Тараненко. -  Мелітополь: 
ФОП-П Однорог Т.В., 2017. -  202 с.

5. Михайлов В.В. Історія та культура України: навчальний посібник 
для студентів неісторичних спеціальностей/В.В.Михайлов. -  Мелітополь, 
2017. -  409 с.

6. Колокольчикова І.В. Навч.посібник. Маркетингова товарна 
політика: садівництво/ І.В.Колокольчикова. -  Мелітополь, 2017. -  280 с.

7. Кальченко. Економіка домогосподарств: посібник. -  Мелітополь,
2017.

8. Економіка плодоовочівництва. Практикум. Навчальний посібник/ 
Кальченко С.В., Попова Т.В., Єременко Д.В. -  Мелітополь, 2017. -  129 с.

9. Методи і засоби вимірювань електричних та неелектричних 
величин. Навчальний посібник/ Нестерчук Д.М., Квітка С.О., Галько С.В. -  
Мелітополь, 2017. -  205 с.

10. Основи метрології та засоби вимірювань. Навчальний посібник/ 
Нестерчук Д.М., Квітка С.О., Галько С.В. -  Мелітополь, 2017. -  256 с.

11. Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова 
математика. Навчальний посібник/ Н.В. Трусова, В.Д. Цап, В.О. 
Терновський. -  Мелітополь, 2017. -  392 с.

Науково-педагогічними працівниками університету в поточному році 
розроблено 943 навчально-методичні розробки загальним обсягом 
2439,6 у.д.а.

16



Організація роботи наукової бібліотеки

Наукова бібліотека ТДАТУ є науковим, навчальним, інформаційним 
та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Її 
пріоритетними напрямами діяльності у 2017 році було:

- формування, оновлення, актуалізації 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.
Наукова бібліотека університету у звітному році працювала над 

формуванням сучасного інформаційного середовища через створення 
власних бібліографічних і повнотекстових електронних ресурсів, 
багатоаспектне використання інформаційних ресурсів мережі Іпіетеї.

За підсумками роботи у 2017 році маємо наступні статистичні 
показники наукової бібліотеки:

- загальний фонд наукової бібліотеки поповнено до обсягу 405 тис. 
друкованих та електронних документів;

- обслуговувалося біля 14 тис. користувачів, яким видано біля 
500 тис. документів та надається понад 10 тис. довідок та консультацій; 
проведено близько 200 інформаційних та просвітницьких заходів.

- створено локальну мережу бібліотеки, яка об'єднує 16 ПК, 
2 сервери, 2 ноутбуки.

Для користувачів бібліотеки у 2017 році послуги надавали:
- 2 абонемента;
- 4 читальних залах на 185 місць;
- зал електронних ресурсів;
- бібліотеки у гуртожитках;
- 18 кафедральних пунктів видачі навчальної літератури;
- окремою формою обслуговування є МБА (міжбібліотечний 

абонемент) та електронна доставка документів (ЕДД), які задовольняють 
інформаційні запити читачів, використовуючи фонди бібліотек України; на 
замовлення науковців проводиться електронна доставка документів.

Крім того, користувачам бібліотеки у звітному році надавалися 
додаткові послуги:

Інформаційні фонди наукової бібліотеки.
Загальний фонд бібліотеки структурно поділяється :
- фонд друкованих видань і неопублікованих документів - 370 тис. 

примірників;
- фонд повнотекстових документів в Електронній бібліотеці - 

25 тис. док. у т.ч електронні навчально-методичні комплекси - 15 тис. повних 
текстів

- електронний архів відкритого доступу вІагТ8АТи  - 2 тис. док.
- колекція компакт-дисків - 800 прим.;
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- електронний каталог - 93 тис. записів на усі колекції з фонду 
бібліотеки з доступом із локальної та глобальної мереж;

- бази даних: ліцензійні надані безкоштовно -  М е Ь  о ї  Б с іеп се  ^ 0 8
та тестові -  БД “СІоЬаІ Раїепіз КеГегепсе Сепіег” (ЕВЗСОЬозІ);
8 р г іп £ є г О р є п ; К еРЕ с .

Впродовж 2017 р. до наукової бібліотеки надійшло 3200 документів, з
них:

- 1700 друкованих видань;
- 1520 електронних документів.
На придбання друкованої продукції витрачено 175 тис., у т.ч понад 

60 тис. на періодичні видання.
Електронні ресурси наукової бібліотеки та доступ до них 
Бібліотека у 2017 році продовжила роботу з нарощування 

електронного потенціалу ресурсами власної генерації та запозиченими з 
мережі ІНТЕРНЕТ. На сьогодні електронні інформаційні ресурси 
акумулюються в Бази даних:

> Електронний каталог (ЕК)
- 15 БД, з яких -  9 бібліографічних, 95 тис. бібліографічних 

записів, у 2017 внесено понад 10 тис. записів.
> Електронна бібліотека
- 6 повнотекстових БД кількістю 25 тис. е-документів, 80% з яких 

навчального характеру.
> Електронний архів (репозитарій) відкритого доступу 

е1агТ8ЛТО
- понад 2 тис. повнотекстових документів.
^ БД Книгозабезпеченність дисциплін.
- понад 500 дисциплін ТДАТУ.
^ Інформаційний портал наукової бібліотеки - ^еЬ-сайт НБ 

^^^.І8а1и.ейи.иа/ЬіЬ1іо1ека.
Працюють оп-ііпе сервіси:
- електронна доставка документів (ЕДД)
- віртуальна довідка
- навігатор змісту фахової періодики
- віртуальні виставки
- розсилка інформації кафедрам та викладачам е-поштою
- новини, прес-релізи заходів
- корисна інформація науковцям і студентам
- е-бібліографічні посібники
- сервіс Бібліотека 2.0 - бібліотека в соціальній мережі:
- Блог (ЬМр://1іЬІ8аа.Ь1о§8ро1.еошу)
- ґасеЬоок НБ ТДАТУ Ьйр8://^^^.ґасеЬоок.еош/1іЬі8аІи 
Впродовж 2017 року електронними ресурсами скористалися понад

100 тис. віртуальних та фізичних користувачів наукової бібліотеки. 
Науково-бібліографічне та інформаційне забезпечення 
У 2017 році вирішувалися такі актуальні питання:
- створення нових інформаційних продуктів ;
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- формування інформаційної культури користувачів;
- інформаційне супроводження НДР науковців університету;
- підготовка інформаційних, бібліографічних та біобібліографічних 

посібників;
- організація Днів інформації , Днів кафедр, Дня молодого 

науковця
- поповнення ^ е Ь  -сайту бібліотеки необхідною інформацією.
Впродовж року було проведено:
- Дні інформації - 2
- День кафедри - 2
- Тиждень науки -  1
- Тиждень фахової періодики -  4
- Тематичні виставки та перегляди -  120
- Інформаційне супроводжування за 8 темами НДР (30 списків,

519 джерел)
У 2017 році фахівці НБ провели заняття з інформаційної культури, які 

сприяли підвищенню інформаційної компетентності студентів і магістрів:
- 36 лекційно-практичних занять, які відвідали 501 студент та 

магістр.
- 24 експрес-тренінга з пошуку інформації для початківців, 

146 присутніх.
Наукова бібліотека у звітному 2017 році приймала участь проектах:

Всеукраїнські проекти:
- Інформатіо-консорціум. Асоціація "Інформатіо-Консорціум" 

надає доступ в режимі онлайн до повнотекстових електронних наукових 
журналів.

- е-УЕК^М. Головною метою діяльності Консорціуму є 
покращення забезпечення електронними інформаційними ресурсами 
університетських та науково-дослідних установ України, підвищення 
продуктивності та ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню 
числа публікацій у провідних наукових виданнях, поліпшення показників 
української науки в міжнародних рейтингах.

- «Наука України : доступ до знань» - всеукраїнський проект 
Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, мета якого: 
популяризація, підвищення рейтингу та доступності електронних 
бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, за рахунок 
використання сучасних бібліотечних та веб-технологій.

Регіональні проекти
- Збереження рідкісних та цінних фондів
Проекти НБ ТДАТУ:
> культурологічні проекти
- З Україною в серці: національно-патріотичний (мультимедійні 

бесіди, огляди, патріотичні акції, дискусії, поетичні вечори, години 
вшанування, стендові акції)
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Навчись легко вчитися (швидкочитання, розвиток пам’яті, пошук 
інформації, інтелект-логіка-мислення)

- Обличчя епохи: видатні особистості в історії України і світу 
(Шевченко, Франко, Грушевський, Черчіль, Булгаков, Гоголь, Біл Гейтс 
тощо)

^ Інформаційна культура -  кожному користувачу
^ ТДАТУ в віртуальному науково-інформаційному просторі:
- Вчені ТДАТУ в ВІКІПЕДІЇ
- Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ
- виставковий ^еЬ- проект «Життєвий шлях на освітянській ниві»
- Наукові напрями ТДАТУ : історико-бібліографічний проект
^ Публікаційний профіль університету
> Е1а^Т8АТ^ Репозитарій ТДАТУ -  відкритий доступ
Фахівцями наукової бібліотеки проведено 7 семінарів з кафедрами та 

факультетами за темами:
- Розбудова іміджу вченого сучасними засобами комунікацій.
- Алгоритм пошуку інформації в ^ еЬ  оГ 8сіепсе
Також проведено 18 індивідуальних тренінгів з викладачами.
Наукова бібліотека проводить велику культурно-просвітницьку 

діяльність серед студентства. Впродовж 2016 -2017 років засновано 
літературно-музичну вітальню «Джерело» та етнографічну експозицію 
«Українська світлиця», де фахівцями бібліотеки проведено наступні заходи:

- «Сад каменів» до року Японії в Україні
- «Навчись легко вчитися»
- «Если душа родилась крьілатой ...» до дня народження 

М. Цвєтаєвої.
- «Ми - козацького роду нащадки»: до дня козацтва
- «На рушниковому крилі..» до дня вишиванки
- Зустріч з письменником С. Авдєєнко «Писатель судеб».
Фахівці наукової бібліотеки в академічних групах та в гуртожитках

провели 39 мультимедійних тематичних бесід. В 2017 році проведено 
просвітницькі стендові акції:

- до Шевченковських днів «Поезія святої правди»
- «Шляхами української революції» до 100-річчя української 

революції.
- «Патріарх української землі» до 90-річчя Д.К. Моторного
- «Люди свободи» до дня Гідності і свободи.
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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 
науково-педагогічних 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 у 
відповідності до 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.

Ректорат, деканати в Системі ОВР

Основні заходи ректорату, деканатів факультетів 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 

процесу;
- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів.
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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.

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.

Викладачі -  куратори академічних груп організують 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).

Завдання 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».

Оцінювання роботи кураторів здійснювалось за рядом критеріїв, 
кращий куратор визначався за сумою балів у відповідності до затвердженої 
Методики рейтингового оцінювання діяльності кураторів ТДАТУ.

Кращими кураторами минулого навчального року на факультетах
були:

1. Мілаєва І.І. -  ст. викл. каф. Мобільні енергетичні системи (МТФ).
2. Коваль Д.М. -  ст. викл. каф. Електроенергетика і автоматизація

(ЕнФ).
3. Рубцова Н.М. -  доц. каф. Фінанси, банківська справа та 

страхування (ФЕБ).
4. Бондаренко Л.Ю. -  доц. каф. Технічна механіка (ФІКТ).
5. Кулик А.С. -  ст. викл. каф. Технології переробки та зберігання 

продукції с.-г. (ФАТЕ).
На рівні університету кращим куратором було визнано доц. каф. 

Технічна механіка Бондаренко Ларису Юріївну. Також її було рекомендовано 
до участі у Всеукраїнському етапі Конкурсу (за умови його проведення).

Кафедри, куратор груп в Системі ОВР
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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.

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 
національно-патріотичного 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 
національно-патріотичного виховання молоді слід зазначити наступне. 
Науковці, куратори академічних груп, викладачі та студентство університету 
приймали 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», у Обласному благодійному 
марафоні до Дня захисника України та Збройних Сил України, Обласному 
літературно-дослідницькому конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя», у 
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 2017 році кафедрою СГН до державних свят та пам’ятних дат було 
організовано й проведено ряд загальноуніверситетських заходів з 
національно-патріотичного виховання за участі НБУ, ЦКіД, ТЗНІ, ОССВ.

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

Наукова бібліотека університету як один із основних культурно- 
інформаційних підрозділів університету велику увагу приділяє набуттю і 
розповсюдженню культурних та духовних цінностей серед студентської
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молоді. Нові реалії сьогодення вимагають від сучасної бібліотеки 
переорієнтації своєї діяльності, нових форм і методів роботи зі студентською 
молоддю.

Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на 
студентство через: масові заходи, огляди-бесіди до знаменних дат,
бібліографічні огляди, презентації «Бібліотечна стежина» для студентів 
1-их курсів, книжкові виставки, тематичні вечори для академічних груп 
та інше.

Центр культури і дозвілля в Системі ОВР

Центр культури і дозвілля університету є основним місцем 
проведення загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової 
роботи. В ЦКіД, крім проведення різноманітних культурно -масових заходів, 
організовано клубну роботу, роботу колективів художньої самодіяльності.

В ЦКіД університету діє на постійній основі до 20 колективів 
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».
- Народний Театр естрадної пісні.
- Народний Студентський хоровий колектив української пісні.
- Вокальна студія.
- Музичний фольклорний колектив.
- Молодіжна студія «Студія Майстер Слова» (студія СМС).
- Студентський театральний колектив.
- Інструментальна студія.
- Студія сучасної музики (запис та обробка фонограм та ін ш ).
- Команди КВК університету та факультетів.
У 2017 році на базі та за участі ЦКіД було проведено, більш як 

100 загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного 
рівня.

У 2017 році художні колективи ЦКіД університету прийняли участь у 
ряді конкурсів і фестивалів різного рівня та отримали перемоги. Серед них 
міжнародні і Всеукраїнські:

1. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські 
зорі-2017», Диплом І ступеня вибороли: Зразковий ансамбль сучасного 
танцю «Світлана», Народний хореографічний ансамбль «Юність», Народний 
Студентський хоровий колектив української пісні; Хореографічний дует 
«Дзеркало»; Анастасія Скляренко, Катерина Колісниченко, Анастасія 
Желябіна, Сергій Алексеєв, Дмитро Пузанов -  солісти вокальної студії 
«Колаж», Молодіжна студія «СМС».

24



2. Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Литовська феєрія» 
м. Вільнюс, Диплом I ступеня у номінації «Вокал»: Козинець Олександра, 
Вадим Лисенко; Диплом II ступеня у номінації «Вокал»: Сергій
Частоколяний -  солісти вокальної студії «Колаж».

Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» в Системі ОВР

Спортивний клуб ТДАТУ здійснює тренувально -виховну роботу 
серед студентської молоді через роботу спортивних секцій, проведення 
спортивно-масових 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 12 видів спорту: футбол, 
баскетбол, волейбол, пауерліфтинг, важка атлетика, аеробіка, гирьовий 
спорт, вільна боротьба, настільний теніс, шахи, шашки, легка атлетика. У 
спортивних секціях університету в останні роки займається понад 1 тис. 
студентів.

Серед студентів-спортсменів -  1 майстер спорту України,
30 кандидати у майстри спорту України, 320 розрядників різного рівня.

Серед видатних досягнень спортивного клубу університету в 
2017 році можна відзначити наступні:

- представники студентської команди з гирьового спорту -  
чемпіони та призери чемпіонату Світу, чемпіонату України серед юніорів, 
призери багатьох міжнародних змагань, багаторазові переможці чемпіонату 
області;

- представники команди університету з вільної боротьби -  призери 
чемпіонату України, переможці та призери декількох міжнародних турнірів, 
першості України серед юніорів.

Спортсмени університету у 2017 році були учасниками та стали 
призерами і переможцями ряду значимих Всеукраїнських та міжнародних 
спортивних змагань:

- Маранді Павло -  Чемпіонат світу серед студентів з гирьового 
спорту (м. Печ, Угорщина, квітень 2017 р.) -  І місце у ваговій категорії 
90+ кг;

- Царан Олександр -  Чемпіонат світу серед студентів з гирьового 
спорту (м. Печ, Угорщина, квітень 2017 р.) -  І місце у ваговій категорії 60 кг;

- Сергій Данилевський -  Чемпіонат Світу з гирьового спорту серед 
юніорів, юніорок, чоловіків, жінок та ветеранів (м. Лоутраки, Греція, жовтень 
2017 р.) -  І місце у ваговій категорії 65 кг;

- Хассай Георгій -  Чемпіонат України з вільної боротьби серед 
чоловіків (м. Житомир, червень 2017 р.) -  ІІІ місце у ваговій категорії 74 кг;

- Попов Ігор -  Кубок України з кікбоксингу за версією ^ Р К А  
серед дорослих (м. Харків, жовтень 2017 р.) -  ІІ місце (розділ семи-контакт);

- Білий Євген -  чемпіонат України з рукопашного бою СПАС 
(м. Запоріжжя, листопад 2017 р.) -  ІІІ місце.
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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 як 2 тис. програм національно - 
патріотичних, військової тематики, професійних за напрямами підготовки 
університету, екологічних, морально-етичних, пропаганди здорового способу 
життя.

Музей історії університеті, 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 приймає участь у 
формуванні середовища виховного впливу на студентство університету 
через: екскурсії, оглядові лекції та бесіди в студентській аудиторії, ювілейні 
зустрічі академічного рівня разом з ЦКіД університету до знаменних дат, 
святкові вогники; акції «Пам’ять» та інш. У 2017 році до 85-річчя 
університету в музеї було створено нову експозицію: «Новітня історія 
ТДАТУ». 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 в гуртожитках: 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 інш.

Клуби за інтересами в Системі ОВР

В останні роки велика увага приділяється розвитку клубної роботи. В 
університеті діють наступні клуби: КВК, клуб інтелектуалів, клуб
інформаційних технологій, клуб «Право», клуб молодої сім’ї, літературно- 
музичний 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 багато інш.

Відділ ТЗНІ, музей університету в Системі ОВР
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В рамках заходів ТДАТУ щодо покращення національно- 
патріотичного виховання студентської молоді в університеті за участі 
студентського активу університету та факультетів реалізується проект щодо 
створення в університеті Громадської організації «Студентський козачий 
курінь ТДАТУ» та в його складі підрозділу «Козацька берегиня ТДАТУ» як, 
на початковому етапі, структурного підрозділу ГО «Мелітопольський 
козацький полк». Метою організації є сприяння відродженню та розвитку 
козацьких життєвих принципів, історичних і культурних традицій козацтва.

В минулому році 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.

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.

В 2017 році: Команда КВН «УТ-1» приймала фінал Аграрної ліги 
КВН України (сезону 2016-17) та стала переможцем цих змагань. Також 
команда КВН «УТ-1» переможець 1-го етапу ХІІІ Фестивалю Аграрної ліги 
КВН України (м. Житомир); команди КВН факультетів ТДАТУ -  
багаторазові переможці відкритої Мелітопольської ліги КВН «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 справу.

У структуру ОССВ ТДАТУ входять: Колегія студентів ТДАТУ;

Студентський козачий курінь ТДАТУ
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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.

Студентська рада факультету являється 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 «^еЬ-центр»; культурно-масовий; спортивно-масовий; сектор з 
профорієнтації (студентські агітбригади).

Студентська рада університету являється 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.

Студентські ради охоплюють всі сторони студентського життя, 
забезпечують зовнішнє представництво студентства університету на рівнях 
міста, області, держави; приймають участь в проведенні різноманітних 
конкурсів, спортивних змагань, спартакіад, семінарів, круглих столів, 
туристичних зльотів, благочинних акцій та ін.

На УІІІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних 
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.
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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.

Команду ТДАТУ визнано однією з кращих у обласному конкурсі 
«Призовник -  2017» У сумарному заліку команда ТДАТУ зайняла почесне 
ІІІ місце (в минулому році було І) з 12 збірних команд ВНЗ Запорізької 
області!

Досягнення студентського активу ТДАТУ в обласному конкурсі 
«Студент року -2017» більш ніж вагомі. У номінації «Студент - лідер 
студентського самоврядування року» перемогу здобув Гончаров Кирило, 
студент магістратури МТФ. Грамоти Запорізької обласної ради та Подяки 
обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток 
молодіжної політики області також отримали ГОНЧАРОВ Кирило, 
КОНДАКОВ Іван та ПІНЖАЄВА Лілія 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, 
національно-громадянський, соціокультурний рівень випускника ТДАТУ, 
дасть можливість вважати «елітним» те виховання, що отримує фахівець в 
університеті.

Відзнаки студентського активу ТДАТУ
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4 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Наукові дослідження у звітному році здійснювали співробітники 
4-х науково-дослідних інститутів за 22 державними науково-дослідними 
програмами.

У звітному році освоєно 276,2 тис. грн бюджетних коштів, отриманих 
від МОН України та інших державних установ. Загальна сума 
госпдоговірних фінансових надходжень становить 163,2 тис. грн. На потреби 
функціонуючого в ТДАТУ центру з вирощування органічно чистої продукції 
від Громадської організації «Присадибне господарство» отримано 
20 тис. грн. У поточному році науковцями цього центру подано заявку на 
грант до Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств за проектом 
«Проміс» (м. Мелітополь) на орієнтовну суму 20 тис. євро.

Від діяльності науково-навчально-методичного центру з питань 
охорони праці до університету надійшло 637,3 тис. грн.

У напрямку покращення наукової матеріально-технічної бази 
університету у поточному році завершено першу чергу будівництва 
грунтового каналау.

У 2017 р. науковцями Таврійського ДАТУ подано 8 проектів на їх 
державне фінансування МОН України. Нині ці проекти проходять відповідні 
стадії науково-технічної експертизи.

У звітному році науковці ТДАТУ приймали участь у конкурсі 
Всеукраїнських проектів (ЗіжІ-Ир-ів). Із відібраних комісією конкурсу п’яти 
розробок аграрного напрямку 3 -  від Таврійського ДАТУ.

Головними задачами науковців університету за цим напрямом 
діяльності є:

- суттєва активізація здійснення експериментальних досліджень за 
програмними напрямами наукової діяльності НДІ;

- створення конкурентоздатної бази проектів для їх подання на 
отримання державного (або госпдоговірного) фінансування.

Підготовка і атестація наукових кадрів у Таврійському ДАТУ 
здійснюються через аспірантуру і докторантуру. В університеті плідно 
працюють дві спеціалізовані вчені ради, одна із яких має право присудження 
наукових ступенів докторів наук із двох спеціальностей.

У звітному році 3 співробітники ТДАТУ отримали науковий ступінь 
доктора і 7 -  кандидата наук. Позитивним моментом цієї діяльності є наукова 
атестація тих аграріїв-виробничників, які є штатними співробітниками 
кафедр.

Для оприлюднення результатів наукових досліджень у Таврійському 
ДАТУ існують 3 наукові фахові видання. Із них збірник наукових праць 
економічного напрямку у 2017 р. зареєстрований у наукометричній базі Іпгїех 
Сорегпісш. У цьому ж році університетом розпочато випуск англомовного 
наукового видання «ІоигпаІ оґ АдгіеиІІиге апгї Бпуігопшепі», реєстрація якого 
через певний період передбачається у наукометричних базах 8сорш або 
^ е Ь  оґ Зеіепее.
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За результатами своєї наукової діяльності науковцями університету у 
2017 р. опубліковано 5 наукових монографій, отримано 106 патентів на 
винаходи, корисні моделі тощо. За цей період у навчальному закладі 
організовано і проведено 3 міжнародних та 5 всеукраїнських науково- 
технічних конференцій, на яких більше 700 доповідачів зробили майже 
1000 наукових доповідей і повідомлень.

Особливе місце у публікаційно-видавничій діяльності університету 
займають наукові статті у виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах 
8сорш або ^ е Ь  оґ Зсіепсе. За звітний рік співробітниками ТДАТУ 
опубліковано 17 наукових статей, зареєстрованих у базі даних 8сорш. Але ця 
кількість публікацій забезпечена лише 8 співробітниками нашого вишу.

З огляду на це, першочерговими задачами подальшої науково - 
видавницької діяльності співробітників ТДАТУ з науковими ступенями 
кандидата і доктора наук є:

- обов’язкове щорічне публікування принаймні однієї статті у 
виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах 8сорш або ^ е Ь  оґ Зсіепсе. 
Тим більше, що до другої із них Таврійський ДАТУ на початку звітного року 
отримав від МОН України право безкоштовного доступу;

- підвищення рівня публікацій наукових праць у фахових 
збірниках ТДАТУ до такого стану, який забезпечить їх майбутню 
перереєстрацію у вітчизняній наукометричній базі за новими вимогами 
МОН України.

- започаткувати видання наукових монографій однією із мов 
європейського простору.

Наукова діяльність співробітників університету нерозривно поєднана 
зі студентським колективом. За звітний рік студенти вишу зробили більше 
700 доповідей на наукових конференціях різних рівнів. На І тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ними було подано 
112 проектів. У конкурсах обласного рівня приймали участь 24 студентські 
проекти.

Вісім студентів вишу стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт. Два студенти перемогли У 
запорізькому обласному конкурсі для обдарованої молоді в галузі аграрної 
науки.

В Таврійському ДАТУ плідно працює студентське конструкторське 
бюро. За участі її членів разом з іншими студентами у 2017 р. отримано 
43 патенти на корисні моделі.

Нині в університеті йде напружена робота з подання студентами усіх 
факультетів наукових робіт на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу за 
результатами досліджень поточного року.

Основними задачами наукової діяльності студенів на найближчу 
перспективу є:

- збільшення кількості призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт шляхом підвищення вимог до їх рівня і змісту;

- більш суттєве залучення студентів до виконання наукових робіт 
(державних та госпдоговірних) співробітниками вишу.
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Значний вплив на сучасний рівень наукової діяльності того чи іншого 
університету здійснює його зв'язок з міжнародною науковою спільнотою. У 
звітному році ТДАТУ укладено 2 договори про наукову співдружність з 
університетами Болгарії і Словакії. З науковцями Русенського університету 
«Ангел Кьнчев» (Болгарія) розроблено конкретну спільну наукову програму 
досліджень, реалізація якої дозволить здійснити як наукові публікації, так і 
отримати матеріал для подання міжнародних проектів на фінансування 
наукових розробок.

У 2017 р. співробітники університету продовжували спільну наукову 
діяльність з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України з проблеми агрегатування 
модульних енергетичних засобів. Розроблений ТДАТУ промисловий зразок 
технологічного модуля до вітчизняного трактора КИЙ-14102 у поточному 
році демонструвався на виставці «АГРО-2017». Співробітниками ТДАТУ 
разом з ННЦ «ІМЕСГ» розроблено керівний документ «Методичні 
рекомендації з експлуатаційно-технологічної оцінки с.-г. техніки», який 
пропонується до використання усім аграрним вишам України.

За пропозицією Таврійського ДАТУ фірма «Ельворті» (у минулому -  
«Червона зірка», м. Кропивницький) у звітному році розпочала проектування 
12-и рядної просапної сівалки з міжряддями 70 см. Слід підкреслити, що 
допомогу конструкторському бюро цієї відомої фірми у розроблені 
документації вказаної просапної сівалки надавали студенти нашого вишу.

У створенні комплексу машин для реалізації нової в Україні 
12-и рядної системи вирощування просапних культур науковці ТДАТУ 
здійснюють співпрацю з Харківським тракторним заводом, заводом колісних 
систем «Консима» (м. Дніпро), державним підприємством «Гідромаш» 
(м. Мелітополь).

Подальша активізація наукової діяльності у цьому напрямку 
передбачає:

- розширення міжнародних наукових зв’язків з університетами 
європейських країн;

- започаткування співпраці з такими науковими установами НААН 
України, як ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут землеробства», Інститут агроекології і 
природокористування тощо;

- суттєво розширити спектр розробок, упроваджених на
с.-г. виробництві. Першочергово це стосується навчально-науково-
виробничого центру Таврійського державного агротехнологічного
університету.
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5 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВЯТИ ТА ДОРАДНИЦТВА

В продовж 2017 року Інститутом підвищення кваліфікації було 
проведено наступні заходи:

1. Організовано підвищення кваліфікації для 220 науково- 
педагогічних працівників університету у співпраці з Національним 
університетом біоресурсів і природокористування України.

2. Для викладачів університету було організовано стажування на 
провідних підприємствах області терміном 1 місяць - 4 осіби.

3. Для викладачів університету було організовано закордонне 
стажування - 11 осіб.

4. Для викладачів ВСП на базі кафедр університету було 
організовано стажування на місячний термін для 21 осіби.

5. Організовано навчання та випуск з отримання робітничих 
професій для 186 студентів за 7 напрямами.

6. Зараховано на навчання з отримання робітничих професій у 
другому семестрі 219 студентів університету.

У співпраці з «Українським проектом бізнес-розвитку
плодоовочівництва»:

7. Для студентів університету було організовано 31 день 
Практичної підготовки, з виїздом на провідні підприємства Запорізької 
області , у яких прийняло участь 675 студентів.

8. З метою стимулювання творчих здібностей студентів в 
Університеті було організовано 10 конкурсів серед студентів у яких 
прийняло участь 135 осіб, за результатами яких студенти отримали цінні 
подарунки.

9. В університеті було організовано роботу агро-інтернатури з
метою впровадження дуальної системи навчання для студентів на термін до 
6 місяців на провідних підприємствах Запорізької області з отримання
іменної стипендії на період навчання - 10 студентів направленні на провідні 
підприємства Запорізької області.

10. Для малих та дрібних агровиробників Запорізької області у 
2017 році було організовано 34 семінарів, тренінгів, конференцій за участю 
викладачів університету.

11. Було надано підтримку у видавництві 7 навчальних посібників 
підготовлених викладачами університету.
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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:

1) ФОП Ніканов Максим Олександрович (м. Київ);
2) ТОВ «Інтер Агро Імідж» (м. Київ), директор Гурковський 

Олег Юрійович;
3) Всеукраїнський центр освітніх практик АПОС (м. Київ); 

директор Фурман Дмитро Степанович;
4) Федерація «Обміни Франція -  Україна (Франція), 

співпрезидент з питань співробітництва Жак Форжерон;
5) Німецька Селянська Спілка (Німеччина), керівник відділу 

міжнародних обмінів Ант'є Баух;
6) Асоціацією зі співробітництва в галузі екології, сільського 

господарства та розвитку села в Східній Європі «Аполло» 
(Німеччина); виконавчий директор програми Кристина Берчи.

7) Компанія ШТЕККОВМЕК ^ Т ^  (м. Варна, Болгарія), 
директор Ілін Дімітров;

8) ТОВ «Селф Інвест» (м. Харків), директор Кириченко Антон 
Андріййович.

9) ТОВ «Міжнародний центр з працевлаштування» (м. Київ), 
директор Гищак Володимир Миронович

10) ПП «Соната» (м.Київ), директор Осика Віталій 
Вікторович.

На рис. 1 наведено розподіл кількості студентів, що пройшли

■ Німеччина

■ Швейцарія 

Швеція

■ Польща

■ США

■ Франція

■ Туреччина

Рис. 1. Кількість студентів, що пройшли виробничу практику
закордоном, чол.

виробничу практику закордоном за факультетами.
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В цілому у 2017 році спостерігається підвищення загальної кількості 
студентів, які пройшли практику за кордоном з 50 в минулому році 
до 91 студента в звітному.

2 студенти пройшли сільськогосподарську практику у Німеччині за 
програмою Німецької Селянської Спілки, що дало їм змогу підвищити свої 
знання із тваринництва, рослинництва та сільськогосподарської техніки.

Також, слід відзначити плідну співпрацю університету з Федерацією 
обмінів Франція-Україна. Цього року ми втримали лідерські позиції щодо 
кількості студентів, які проходять літню практику на фермерських 
господарствах у Франції, що робить наш університет безумовним лідером в 
Україні у співпраці з Федерацією. Такому результату ми завдячуємо 
інтенсивним курсам французької мови під керівництвом Виноградової 
Маргарити Сергіївни.

Організація зовнішньої академічної мобільності

Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету 
постійно підвищують власну кваліфікацію за допомогою стажування в інших 
країнах. Протягом цього навчального року 10 викладачів університету 
здобували досвід у наступних країнах: Австрія, Ізраїль, Іспанія.

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 державного агротехнологічного університету та 
нашого партнеру за кордоном.

У звітному році за програмою подвійного диплому з Університетом 
управління охороною праці в Катовіцах (Польща) студентка факультету 
економіки і бізнесу Вербицька Вікторія успішно пройшла навчання за 
програмою та отримала диплом за напрямом Управління.

Також започатковано співпраця із Університетом прикладних наук 
Анхальт (Німеччина) для реалізації програми подвійного диплому в рамках 
співрабітництва з землею Саксонія-Анхальт. Два студенти магістратури 
Механіко-технологічного факультету Лисенко Костянтин та Логвіненко 
Дмитро отримали рекомендації для вступу до магістратури на 2017 рік та 
успішно навчаються у Німеччині.

Розпочато робота для підвищення академічної мобільності студентів та 
НПП за програмою ЕКА8МШ+.

Навчання іноземних громадян

Важливим напрямком роботи міжнародного відділу є залучення 
іноземних громадян до навчання в університеті. В 2016-2017 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
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без громадянства», який регламентує новий порядок організації набору та 
навчання іноземців і порядок видачі їм запрошень на навчання.

Розбудовується партнерська мережа, яка дозволить нам проводити 
профорієнтаційну роботу в інших країнах.

Зараз діє 4 договори із партнерами, щодо набору іноземних громадян 
для навчання, 2 з яких було укладено у 2017 році.

В університеті навчаються 4 іноземних громадянина з Азербайджану, 
Гвінеї, Ізраїлю та Росії на загальному потоці та на заочній формі на 
факультетах АТЕ, ЕНФ та ІКТ. 2 іноземних студенти навчаються з Гвінеї та 
Азербайджану навчаються на підготовчому відділені.

Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми

Відділом міжнародних зв’язків постійно проводиться робота з пошуку 
та оприлюдненню 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 
(1ііїр://щщщЛ5аиі.егіц.иа/ут2) 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.

Нажаль загальна активність викладачів університету в напрямку 
пошуку грантів залишається досить низькою. Для значної кількості 
викладачів суттєвим бар’єром є низький рівень володіння іноземними 
мовами.
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7 ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Співробітниками кафедр та відділом профорієнтації неодноразово 
здійснювались виїзди в навчальні заклади закріплених районів. Під час 
профорієнтаційної роботи серед учнів середніх навчальних закладів та їх 
батьків проводилась активна реклама всіх спеціальностей, переваг нашого 
університету перед іншими 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 приймали активну участь у 
заходах, що організовували керівники центрів зайнятості населення; 
виступали на засіданнях педагогічних рад та на зустрічах з головами 
селищних рад і з фахівцями фермерських господарств.

Протягом року викладачі ТДАТУ залучали учнів шкіл до участі в 
олімпіадах, брейн-рингах, різноманітних науково-пізнавальних конкурсах, 
що організовувались та проводились на кафедрах університету.

Проведено щорічний захід «День відкритих дверей» з метою 
ознайомлення майбутніх студентів з університетом, факультетами і 
спеціальностями та більш успішної адаптації до студентського середовища.

Організована робота консультаційного пункту для учнівської молоді 
та їх батьків з метою інформування щодо отримання вищої освіти.

Підготовлений фільм про життєдіяльність університету та 
відеоролики про факультети і спеціальності до трансляцій 
телерадіокомпаній;

Підготовлений буклет по університету за всіма спеціальностями та за 
іншими видами діяльності: з зарубіжної 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 
приймали представники студентського самоврядування факультетів.

Підготовчі курси -  це не тільки система підвищення знань та 
підготовки до проходження вступних випробувань, а і важливий крок 
адаптації молоді до навчання у вищому навчальному закладі, що спрощує 
засвоєння нових знань, здобуття навичок і умінь, у особистому і 
професійному зростанні.

У 2016-2017 навчальному році на базі ТДАТУ працювали 3 групи 
підготовчих курсів у кількості 74 слухача. З них подали заяви до нашого 
ВНЗ 42 особи. Зараховано 32 особи (на держ.бюджет -  19, контракт -  13).

На дистанційних підготовчих курсах навчалось 11 слухачів. 
Зараховано -  5 осіб (держ.бюджет -  3, контракт -  2).
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Найбільш плідно та результативно з випускниками загальноосвітніх 
закладів у 2016-2017 навчальному році працювали співробітники кафедр:

1. «Технологія конструкційних матеріалів» -  зав. кафедрою 
Кюрчев С.В.

2. «Суспільно-гуманітарні науки» -  зав. кафедрою Максимець О.М.
3. «Менеджмент» -  зав. кафедрою Нестеренко С.А.
4. «Технічна механіка» -  зав. кафедрою Вершков О.О.
5. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» -  зав. кафедрою 

Яворська Т.І.
6. «Фізичне виховання та спорт» -  зав. кафедрою Рибницький А.В.
7. «Цивільна безпека» -  зав. кафедрою Рогач Ю.П.
Профорієнтаційна діяльність колективу університету має в сьогоднішніх

реаліях надзвичайно велике значення. Ії результатом є формування вищого 
контингенту студентів, а також, що дуже важливо, створюється імідж нашого 
навчального закладу на територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та 
інших областей.
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8 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Вступна кампанія 2017 року проводилась відповідно до Правил 
прийому на навчання до університету. Зарахування вступників освітніх 
ступенів 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 1573 заяви за денною та 
184 заяви за заочною формами навчання.

Максимальну кількість заяв подано на спеціальність «Менеджмент» - 
152 заяви. На другому місці за кількістю поданих заяв спеціальність 
«Комп’ютерні науки» - 136, а на третьому -  спеціальність «Харчові 
технології» - 129 заяв.

Мінімальну кількість заяв подано на спеціальність «Геодезія та 
землеутрій» - 13 заяв, що обумовлено першим впровадженням освітньої 
діяльності за цією спеціальністю.

Максимальний конкурсний бал вступника, зарахованого на загальних 
умовах до університету за державним замовленням на основі повної загальної 
середньої освіти, у 2017 році склав 198,492 (спеціальність «Маркетинг»), при 
цьому:

-  середній бал за атестатом -  187;
-  українська мова -  194;
-  історія України -  158;
-  географія -  188.

Мінімальний конкурсний бал вступника -  130,769 бали (спеціальність 
«Агроінженерія»):

-  середній бал за атестатом -  157;
-  українська мова -  124;
-  історія України -  119;
-  біологія -  113.

На місця денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти зараховано 707 та 471 особа відповідно. З них, на місця 
державного замовлення зараховано 405 осіб -  за денною та 56 осіб -  за 
заочною формою навчання. На навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб зараховано 302 особи -  за денною та 415 осіб -  за заочною 
формою навчання.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти зараховано 398 осіб. З них 322 особи за денною 
(151 -  за держзамовленням, 171 -  на контрактні місця) та 76 осіб на заочну 
форму навчання (34 -  за кошти державного бюджету, 42 -  на контрактні 
місця).

Щодо випускників коледжів, то серед загальної кількості зарахованих, 
вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі 
ОКР молодшого спеціаліста зараховано 780 осіб. З них за денною формою 
навчання 385 осіб (у тому числі 254 особи -  за держзамовленням, 
131 особа -  на контрактні місця, з них 18 -  вступники за неспорідненою
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спеціальністю), а за заочною 395 осіб (з них 22 -  за держзамовленням, 
373 -  на контрактні місця, у тому числі 67 вступників за неспорідненою 
спеціальністю).

Сільська молодь із загальної кількості зарахованих на денну форму 
навчання освітнього ступеня бакалавра становить 45,1% (319 осіб). Кількість 
осіб пільгових категорій, зарахованих на денну та заочну форму навчання 
становить:

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 
особи з їх числа, віком до 23 років -  20 осіб;

-  інвалідів І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років -  10 осіб;
-  учасники бойових дій -  27 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» -  2 особи;

-  особи, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 
встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою -  1 особа;

Загальна кількість осіб пільгових категорій -  62 особи, з них 
зараховані за співбесідою -  1 особа, за квотою-1 -  14 осіб.

На навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за денною формою навчання зараховано 529 осіб, з яких на місця, що 
фінансуються за рахунок державного замовлення 268 осіб та 261 особа на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

На заочну форму навчання другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зараховано 315 осіб, з яких на місця держзамовлення 63 особи 
та 252 особи за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
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9 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

Одним із важливих напрямів у роботі університету є 
працевлаштування випускників, що містить ряд заходів, які проводяться 
протягом навчального року відділом зв'язку з виробництвом.

Всі етапи з підготовки направлень на роботу випускників 
здійснюються згідно плану роботи відділу.

На зустрічах з випускниками висвітлюються питання майбутнього 
працевлаштування, згідно з Порядком працевлаштування випускників, 
затвердженому в університеті.

Працівники відділу щорічно складають базу даних вакантних робочих 
місць у регіоні, залучаючи до співпраці райдержадміністрації, центри 
зайнятості населення і окремі підприємства.

Доступ до бази даних забезпечується для випускників як поточного 
року, так і для випускників минулих років.

За 6 місяців до випуску проводиться попередній розподіл випускників 
комісією у складі декана факультету, проректора з НПР, начальника відділу 
ЗВ, кураторів груп.

До моменту остаточного розподілу на роботу, відділом проводиться 
організація зустрічей з роботодавцями, які презентують підприємства та 
підбирають на роботу випускників за результатами співбесід.

При врученні диплома випускникові видається направлення на 
роботу.

Маючи повні реквізити кожного випускника, спілкування з ним не 
припиняється і після закінчення університету. Відділ ЗВ володіє інформацією 
про прибуття випускника до місця роботи та сприяє пошуку нового місця 
роботи якщо випускник звертається за допомогою.

Головним у діяльності відділу є фактичний початок трудової 
діяльності кожного випускника.

Будь-яке звернення роботодавця в університет з метою підбора на 
роботу випускника знаходиться на контролі до вирішення.

41



10 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

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. Серед пріоритетних 
напрямів забезпечення соціально-економічних гарантій було:

1. Виконання головної соціальної гарантії - виплата (два рази на 
місяць) заробітної плати співробітникам університету та стипендії студентам 
(один раз на місяць).

2. Преміювання та надання матеріальної допомоги.
3. Проведення заходів щодо оздоровлення співробітників та студентів 

університету.
4. Створення безпечних і здорових умов праці, з метою запобігання 

виробничому травматизму та професійним захворюванням.
5. Проведення заходів щодо зниження захворюваності серед 

студентів та співробітників університету.
6. Вирішення питань забезпечення студентів гуртожитками.
7. Організація повноцінного, збалансованого харчування студентів та 

співробітників університету.
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 2017 році середня заробітна плата штатних 
працівників облікового складу у порівнянні з 2016 роком зросла на 54 % і 
становила 5157 грн (у минулому році 3350 грн.). Протягом звітного періоду 
збережено виплати в повному розмірі всіх доплат і надбавок.

У 2017 році всі співробітники університету, які виявили бажання 
оздоровитися на базі СОК «Салют» за пільговими цінами мали таку змогу, а 
це 167 співробітників.

Таблиця 10.1
Оздоровлення співробітників та студентів ТДАТУ 
_____________ протягом 2016-2017 рр. ____________________

№ Показники Роки Відхилення
з/п 2016 2017 (+,-) (%)
1 Кошти на оздоровлення 

дітей співробітників, грн
101 875 114 000 12 125 +11,9

2 Кількість дітей, що 
відпочили в ДОТ «Чайка», 
чол

43 38 -5 -11,63

3 На базі СОК «Салют» 
оздоровилось за 
пільговими цінами:

319 340 21 +6,6

співробітників 139 167 28 +20,1
студентів 180 173 -7 +3,9
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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 2017 році на оздоровлення дітей співробітників було виділено 
114 000 грн., або на 12 % більше порівняно з 2016 роком. Ці кошти дали 
можливість відпочити 38 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 2017 році у таборі оздоровились 53 студенти.

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. 
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.

Станом на 01.12.17 р., в університеті навчаються 15 студентів- 
інвалідів; 73 студенти, які мають статус дитини-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».

В університеті виконуються всі положення зазначеного 
законодавства, зокрема студенти-сироти:
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- 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.
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. 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 мали повне фінансове забезпечення. Так, за звітний 
період виконано робіт по поточному ремонту на суму 203 500 грн. І, як 
результат, протягом 2017 року не було зафіксовано жодного нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання.

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 3 гуртожитки, 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 комісія, яка діє при профкомі університету, та яка двічі на рік 
проводить їх інспектування. Станом на 1.12.2017 року загальна чисельність 
студентів проживаючих у гуртожитку № 1 -  272 чол. з них 12 студентів 
пільгових категорій, у гуртожитку № 3 -  243 чол. з них 14 студентів 
пільгових категорій, у гуртожитку № 4 -  325 чол. з них 11 студентів 
пільгових категорій.

Слід зазначити, що питання громадського харчування знаходиться на 
постійному контролі адміністрації та профкому. У складі профспілкового 
комітету ТДАТУ постійно діючою є комісія по 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 20 грн. Постійно 
здійснюється контроль за оновленням та розширенням асортименту страв 
відповідно до попиту та уподобань споживачів.
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11 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017 році видатки загального фонду за програмою 2201160 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх без практики профінансовані з 
Державного бюджету на 100 %, у сумі 62709,4 тис. грн. із них, на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями 50986,0 тис. грн., що складає 81,2 %, 
виплату на харчування і одяг дітям - сиротам 2376,2 тис. грн., придбання 
м’якого інвентарю, учбового обладнання, меблів, комп’ютерної техніки суму 
100,0 тис. грн. ,що складає 4,0%,оплату комунальних послуг 3797,2 тис. грн., 
теплопостачання - 390,0 тис. грн., вода - 222,7 тис. грн., електричну 
енергію - 1228,8 тис. грн., газ -  1955,7 тис. грн. що складає 7,3%, 
стипендії 1691,5 тис. грн. або 2,7%, реконструкцію котельні на 
твердотопливному топливі - 3000,0 тис.грн., що складає 4,8%.

Видатки загального фонду за програмою 2201140 «Дослідження, 
наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт, за державними 
цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, 
наукових об’єкті, що становлять національне надбання, забезпечення 
діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» профінансовані 
у сумі 214,2 тис. грн. у т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями у 
сумі 197,7 тис.грн. або 92,3% на придбання матеріалів, оплату послуг 
сторонніх організацій 8,7 тис.грн., відрядження 0,5 тис.грн., оплату 
комунальних послуг 7,3 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло коштів у сумі 31119,8 тис.грн. у ч. 
від оплати за навчання -  13655,4 тис. грн., підготовчого відділення та 
підготовчих курсів 84,3 тис. грн. та інших курсів -  178,7 тис. грн., науково- 
дослідним розробкам -  842,0 тис. грн., реалізації продукції науково- 
дослідного господарства -  8294,0 тис. грн., плати за проживання в 
гуртожитках -  3943,9 тис. грн., реалізація путівок спортивно-оздоровчого 
комплекс 1227,0 тис. грн., від оренди майна -  228,0 тис. грн., 
інші -  2750,8 тис. грн.

Касові видатки за 2017 рік по спеціальному фонду склали 30273,1 тис. 
грн. в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями 15718,7 тис. грн. або 51,9 %., 
придбання паливно-мастильних матеріалів, насіння, міндобрив, матеріалів, 
обладнання комп’ютерної техніки та інвентар 7265,3 тис. грн. або 2,4 %, 
оплату за послуги (крім комунальних) оплата послуг зв’язку, вивіз побутових 
та твердих відходів, послуги інших сторонніх організацій, поточні ремонти 
та технічне обслуговування обладнання, споруд, транспортні послуги та 
інше 2043,0 тис. грн. або 6,0%, інші видатки (податки) 1175,0 тис. грн., 
3,9 % видатки на відрядження 215,8 тис. грн., 0,6 % на оплату комунальних 
послуг -  3329,0 тис. грн. або 11,0 %, із них на теплопостачання 845,0 тис. 
грн., оплату водопостачання 507,0 тис. грн., оплату 
електроенергії -  1195,1 тис. грн., оплату природного газу 781,9 тис. грн., 
придбання основних засобів 342,2 тис. грн., (дві сівалки,трактор, погрузчик) 
капітальний ремонт газової котельні 649,2 тис.грн., капітальне будівництво
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котельної 165,0 тис. грн., виплату стипендії 75,0 тис. грн., окремі заходи по 
реалізації державних програм 22,0 тис. грн. (підготовка докторанта).

Надійшло благодійних внесків та дарунків на суму 1000,0 тис. грн.
У 2017 році касові видатки по благодійним внескам 

склали 1117,6 тис. грн., які було витрачено на придбання матеріалів, 
обладнання та інвентарю -  640,0 тис. грн., оплату інших трансфертів 
населенню (стипендії) 147,4 тис. грн., придбання основних засобів 
270,5тис. грн., оплата інших послуг -  59,7 тис. грн.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Всі юридичні та фінансові зобов’язання взяті в межах бюджетних 

призначень на 2017 рік виконані.
Прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної 

плати, стипендії, соціальним виплатам та оплати комунальних послуг 
відсутні.
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12 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. Збереження технічного стану будівель навчальних корпусів та 
гуртожитків.

1. Оновлено фасади навчального корпусу № 8 та навчального 
корпусу № 1 з встановленням кольорового підсвітлення центрального входу.

2. Капітально відремонтовано приміщення приймальної комісії, 
кабінет завідуючого кафедри «Сільськогосподарських машин», кабінетів та 
аудиторій кафедри «Екологія та охорона навколишнього середовища» по 
спеціальності «Геодезія і землеустрій» в навчальному корпусі № 2, трьох 
кабінетів методичного центру, приміщення для студентської ради 
університету.

3. Проведено поточний ремонт 96 навчальних аудиторій
та 5 лабораторій.

4. Проведено ремонт холу ЦКіД, оновлено 2 навчальні аудиторії 
кафедр «Облік і оподаткування», «Фінанси, Банковська справа та 
страхування».

5. Виконано поточний ремонт коридорів 2 та 3 поверхів
навчального корпусу № 1, холу першого поверху навчального корпусу № 2.

6. На СОК «Салют» капітального відремонтовано кімнати
4-5 поверхів в яких встановлено нові ліжка, меблі, телевізори, сантехнічне 
обладнання.

II. Заходи с поліпшення стану теплопостачання навчальних
корпусів.

1. Введена в експлуатацію котельня на твердому паливі у навчальному 
корпусі № 8.

2. Проведено заміну двох газових котлів на власній газовій котельні.
3.Розпочато будівництво котельні на твердому паливі по просп.. 

Б.Хмельницького, 18.
4.В навчальному корпусі № 1 промито 58 радіаторів, навчальному 

корпусі № 2 -  20 радіаторів, в аудиторіях 1.208, 1.210, 1.308, 1.310, 
встановлено 20 біметалевих радіаторів.

5. По навчальним корпусам виконано поточний ремонт 
внутрибудинкових тепломереж довжиною 285 погонних метрів.

III. Заходи з енергозбереження.
1. Проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові:
- у гуртожитку № 1 -  183;
- у гуртожитку № 3 -  95.
2. В цілому за рік скорочено споживання енергоносіїв:
- електроенергії -  на 10%;
- теплоенергії -  на 15%;
- водопостачання -  на 20 %.
IV. Покращення матеріально-технічного забезпечення
- придбано комп’ютерну техніку на 152 тис. грн.
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13 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 науково -педагогічні працівники 
університету у 2017 році були відмічені низкою державних нагород.

На основі указу Президента України за видатні особисті досягнення в 
науково-технічній, громадській діяльності, вагомий особистий внесок у 
справу підготовки кваліфікованих фахівців було присвоєно: Почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки» -  1 працівник університету.

На основі Розпорядження Г олови Верховної Ради України за вагомий 
особистий внесок у розвиток науки та освіти, плідну науково-педагогічну 
діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та 
високий професіоналізм нагороджено:

- Почесною Грамотою Верховної Ради України -  1 працівник 
університету;

- Грамотою Верховної Ради України -  колектив ТДАТУ;
- Подякою Верховної Ради України -  колектив ТДАТУ.
На основі Протоколу засідання Кабінету Міністрів України 

нагороджено: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -  1 працівник 
університету.

На основі Наказу МОН України за багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну 
педагогічну діяльність нагороджено:

- Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» МОН 
України -  1 працівник університету;

- Грамотою МОН України -  1 працівник університету;
- Подякою МОН України -  7 працівників університету.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність та з 
нагоди 85-річного ювілею заснування ТДАТУ нагороджено ДУ «НМЦ 
«Агроосвіта»:

- Почесним знаком «За впровадження інновацій в освіті» -  
1 працівник університету;

- Подякою ДУ «НМЦ «Агроосвіта» -  2 працівника університету.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у

підготовку кваліфікованих спеціалістів для аграрного сектору економіки 
держави Аграрним Союзом України нагороджено: Почесною відзнакою -  
3 працівника університету.

На основі Розпорядження голови Запорізької ОДА за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної 
науки, значні досягнення в реалізації державної політики в галузі 
національної освіти, навчанні й вихованні студентської молоді та з нагоди 
85-річчя від дня заснування ТДАТУ нагороджено:
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- цінним подарунком (годинником) від голови обласної державної 
адміністрації -  1 працівник університету;

- Г рамотою ЗОДА -  5 працівників університету.
На онові Розпорядження голови Запорізької обласної ради за сумлінну 

працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців, 
значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної 
освіти, особистий внесок у науково-технічний та культурний розвиток міста 
Мелітополя та Запорізької області і з нагоди 85-річчя від дня заснування 
ТДАТУ нагороджено:

- Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» I ступеня -  
колектив університету;

- Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» II ступеня -
1 працівник університету;

- Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня -
2 працівника університету;

- Почесною грамотою ЗОР -  2 працівника університету;
- Г рамотою ЗОР -  3 працівника університету;
- Подякою ЗОР -  1 працівник університету.
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та значні досягнення 

в реалізації державної політики в галузі національної освіти та з нагоди 
85-річного ювілею заснування ТДАТУ Департаментом освіти і науки ЗОДА 
нагороджено: Грамотою -  6 працівників університету.

За сумлінну багаторічну працю, особистий вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки 
області і з нагоди 85-річного ювілею заснування ТДАТУ Департаментом 
агропромислового розвитку ЗОДА нагороджено: Грамотою -  2 працівника 
університету.

За вагомий внесок у науково-технічний та культурний розвиток міста, 
підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського господарства 
області та з нагоди 85-річного ювілею заснування ТДАТУ виконавчим 
комітетом Мелітопольської міської ради нагороджено: Грамотою -
11 працівників університету.

За сумлінне виконання службових (бойових) завдань у складі АТО та
3 нагоди Дня Конституції України виконавчим комітетом Мелітопольської 
міської ради нагороджено: Грамотою -  2 працівника університету.

За сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку 
висококваліфікованих фахівців для сільського господарства області та з 
нагоди 85-річного ювілею заснування ТДАТУ Мелітопольською районною 
радою Запорізької області нагороджено:

- Почесною грамотою -  1 працівник університету;
- Г рамотою -  5 працівників університету.
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Міжнародні виставки «Сучасні заклади освіти -  2017» та 
« т г М  Ейи -  2017»: ТДАТУ -  «ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

16 -  18 березня 2017 року у Київському Палаці дітей та юнацтва були 
проведені VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -  2017» 
та V Міжнародна виставка «^огШ Егїи -  2017».

Наші здобутки:
1. Таврійський державний агротехнологічний університет серед таких 

провідних ВНЗ України як Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка, Національний технічний університет «Київський політехнічний 
університет», вдруге отримав найпрестижнішу нагороду -  ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ».

Під час рейтингового конкурсу подані інформаційні матеріали 
оброблялися експертами за методиками Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії педагогічних наук України та визначалися кращі ВНЗ 
за ідентифікаційними групами. Результативність ТДАТУ -  одна з кращих 
серед ВНЗ України.

Слід зазначити, що ТДАТУ вже має найпрестижніші нагороди: ГРАН- 
ПРІ «ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» (ІІ Міжнародна виставка «Сучасні 
навчальні заклади - 2011»); ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
(ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -  2012»); ГРАН-ПРІ 
«ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ^ І І  Міжнародна виставка «Сучасні 
заклади освіти -  2016»).

2. ТДАТУ також отримав престижну нагороду -  ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у 
номінації «Інновації в упровадженні в освітню практику системи 
дистанційного навчання». Це висока оцінка результативності навчальної 
роботи університету останніх років.

3. ТДАТУ також було відзначено ДИПЛОМОМ Міністерства освіти і 
науки України та Національної академії педагогічних наук України «За 
активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти».

В рамках виставки на об’єднаній науково -практичній конференції 
виставок, за участі провідних науковців Національної академії педагогічних 
наук України та практичних працівників у галузі вищої освіти, ТДАТУ 
представив ряд доповідей. А саме: основна доповідь семінару -
«Впровадження в освітній процес ТДАТУ системи дистанційного навчання»; 
в рамках семінару виступи «Створення та впровадження рейтингової системи 
оцінювання діяльності кафедр ВНЗ» та «Роль ВНЗ у формуванні соціального 
капіталу регіону». Усі науково-педагогічні працівники університету, що 
готували семінари, а таких було 7 осіб, були відзначені Сертифікатами 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних 
наук України.

Наш університет вкотре гідно був представлений на міжнародному 
освітянському форумі і в черговий раз отримав найпрестижніші нагороди.
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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 являються 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 по визначенню рейтингів університетів, 
відділення якої діє і в Україні.

«ТОП-200 Україна» проводився у 2017 році за результатами 
діяльності ВНЗ за 2016 рік одинадцятий раз. Головна мета рейтингу -  
оцінити шляхом 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 67 місці серед 200 кращих вузів України (2012 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2013 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2014 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2015 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2016 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2017 рік).
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.

Університетський рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»
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14 РЕГІОНАЛЬНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛА ДИ ТДАТУ

14.1 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

Головний здобуток Бердянського коледжу -  успішне проходження 
акредитації 5 спеціальностей, яке було завершено у 2017 році, а саме: 
«Виробництво та переробка продукції рослинництва», «Бродильне 
виробництво і виноробство», «Зберігання, консервування та переробка 
плодів і овочів», «Туристичне обслуговування» та «Експлуатація та ремонт 
обладнання харчового виробництва».

Слід відмітити високий рівень методичної роботи педагогічного 
колективу, оскільки в рейтинзі аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з 
методичної роботи коледж посів 9 місце серед 110 навчальних закладів. 
Викладач коледжу Тимошенко Андрій Миколайович посів І місце у номінації 
«Освітній веб-сайт», робота Єлізарової Зої Іванівни набрала максимальну 
кількість балів у номінації «Сучасний навчальний підручник», а Шкарупіло 
Світлану Анатоліївну було занесено до Книги Пошани 
ДУ «НМЦ «Агроосвіта» за активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації» 
протягом 10 останніх років.

Значні успіхи коледж має в напрямі навчально-методичного 
забезпечення самостійного та дистанційного навчання студентів. Майже 
75% викладачів розробили власні персональні сайти, на яких розміщено весь 
необхідний навчальний матеріал, графіки консультацій (в тому числі 
онлайн), розклад екзаменів, терміни здачі практичних та лабораторних робіт 
тощо. Окремо слід відзначити високий рівень розробленого офіційного сайту 
коледжу, який у 2017 році посів 2 місце за підсумками конкурсу на кращий 
сайт навчального закладу, що проводився серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації.

Керівний склад коледжу (директор та заступники з навчальної і 
виховної роботи) успішно пройшли атестацію на відповідність займаній 
посаді під час засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки 
ЗОДА у квітні 2017 року.

Студенти коледжу гідно представляли навчальний заклад на 
різноманітних олімпіадах, конкурсах та спортивних змаганнях. Зокрема, 
студент групи М-41 Круглік Артем став срібним призером на чемпіонаті 
Європи з пауерліфтингу в м. Малага (Іспанія). Тренував Артема випускник 
коледжу Сергій Пєвнєв. Крім того, студент групи Ф-21 Кривцун Євген посів 
І місце на обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка.

Не менш вдалим 2017 рік став і для колективів художньої 
самодіяльності коледжу. Підсумки участі у конкурсі «Софіївські зорі» в м. 
Мелітополь (квітень 2017 року) наступні:

• художній керівник коледжу Люцканов Віталій та студент Кобець 
Іван отримали перші місця серед вокалістів;

• студенти Мельникова Ганна та Прокудін Данило отримали другі 
місця серед вокалістів;

52



• танцювальний колектив «Мегаполіс» посів друге місце;
• вокальний дует Люцканова Віталія та Мельникової Ганни виборов 

ІІІ місце.
На обласному фестивалі «Спадщина» художній керівник коледжу 

Люцканов Віталій посів третє місце за вокальний виступ.
Значна робота проведена працівниками коледжу щодо впровадження 

дуальної системи навчання. Було підготовлене Положення про дуальну 
систему навчання, зроблений значний внесок у розробку проекту Концепції 
підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою. Протягом 
2016-2017 років директор коледжу Шишкіна Г.В. та заступник з навчальної 
роботи Ніколаєва І.В. приймали участь у складі української делегації 
у 3 спільних проектах із закордонними партнерами впровадження дуальної 
системи. У 2017 році -  це міжнародний семінар на тему «Інноваційні 
методики та технології в процесі навчання» (м. Лейпциг).

Основної вимогою сьогоднішньої освіти є незалежний замір знань 
студентів. Студенти коледжу, які навчаються на спеціальностях 
«Виробництво та переробка продукції рослинництва», «Експлуатація та 
ремонт обладнання харчових виробництв», «Зберігання, консервування та 
переробка плодів і овочів» та «Фінанси і кредит» проходять цю перевірку.

Таблиця 14.1
Результати незалежного заміру знань студентів у 2017 році:

Спеціальності
2016 рік 2017 рік

Середній
бал Місце Середній

бал Місце

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв 4,06 2 4,00 3

Зберігання, консервування та переробка плодів і 
овочів 4,19 2 4,23 3

Виробництво та переробка продукції 
рослинництва 4,52 20 4,14 13

Фінанси і кредит 4,73 2 4,60 8

Окремо необхідно відзначити активну участь викладачів та студентів 
Бердянського коледжу у різноманітних проектах та благодійних акціях в 
рамках співпраці з волонтерськими організаціями міста та області. Так, 
комісія з волонтерства при Студраді коледжу тісно співпрацювала з 
волонтерським центром м. Бердянськ «Наші Атланти» при Бердянському 
державному педуніверситеті. Результатом співпраці стала участь у таких 
благодійних акціях, як «Великодній кошик воїнам АТО», «Подаруй прапор 
українському солдату», в обласному телемарафоні «Пам’ять» до Дня 
Перемоги. Були зібрані та передані воїнам АТО ліки, кошти, продукти 
харчування та теплі речі.
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Адміністративно-господарська діяльність. Протягом 2017 року 
проведено:

• обстеження технічного стану будівель та споруд з метою 
перевірки стану їх руйнування та забезпечення надійної експлуатації;

• інвентаризацію держмайна, яке знаходиться на балансі коледжу;
• заміну віконних блоків в навчальному корпусі №1 (14 одиниць);
• технічний огляд автотранспорту.
З метою підвищення якості практичного навчання студентів коледжу 

та подальшого їх працевлаштування було створено об’єднання 
стейкхолдерів.
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Педагогічний колектив коледжу постійно знаходиться у творчому 
пошуку, спрямованому на вдосконалення освітньо-виховного процесу, 
вбачає головне завдання в тому, щоб підготувати студентів 
конкурентоспроможними фахівцями -  молодшими спеціалістами, здатними 
забезпечити своє майбутнє.

Викладачі постійно працюють над впровадженням тренінгових 
технологій, тобто створення системи діяльності з відпрацюванням певних 
алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання типових задач 
під час навчання (тести і практичні вправи) з метою виконання завдань 
особистісно-орієнтованого навчання. Велика увага приділяється і організації 
самостійної роботи студентів. Для її реалізації викладачами з усіх дисциплін 
розроблені відповідні методичні матеріали, які використовуються і в процесі 
дистанційного навчання в період канікул. За останні роки значно 
збільшилась і покращилась якість написання методичних розробок з усіх 
навчальних дисциплін. Викладачі працюють над створенням та постійним 
оновленням електронних навчальних курсів дисциплін.

Методична робота

Протягом 2017 року методична робота в коледжі базувалася на такій 
педагогічній проблемі: «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».

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 2017 році методичним кабінетом разом з цикловими 
комісіями було підготовлені і проведені 6 методичних семінарів- 
практикумів.

Однією із форм роботи методичного кабінету у 2017 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 2017 році методичним кабінетом здійснювались такі 
заходи: робота з головами циклових комісій, бібліотекою по підвищенню 
кваліфікації та професійної майстерності викладачів, удосконаленню 
навчально-виховного процесу; формування банку даних про методичну 
роботу викладачів, створення електронного банку даних діяльності 
викладача -  «Портфоліо викладача»; розробка, вдосконалення дидактичних 
матеріалів, методичних рекомендацій, положень, зокрема розроблено

14.2 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»
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Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу 
та рейтингове оцінювання знань студентів у ВСП «Василівський коледж 
ТДАТУ»; організація та проведення консультаційної роботи для викладачів 
коледжу; організація допомоги в складанні навчально-плануючої 
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.

У 2017 році атестувалося 12 викладачів, з них на підтвердження вищої 
кваліфікаційної категорії 9 викладачів, на підтвердження звання «викладач- 
методист» - 2 викладачі, на підтвердження звання «старший викладач» - 
1 викладач, на присвоєння вищої категорії -  1 викладач, на підтвердження 
І категорії - 1 викладач, на присвоєння І категорії - 1 викладач.

Організація практичного навчання

Для успішного проведення лабораторно -  практичних занять, 
навчальних та виробничих технологічної та переддипломної практики у 
вересні місяці були погоджені робочі навчальні програми.

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 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.

З 08 і до 12 квітня 2017 року в коледжі проходила чергова творча 
науково-практична студентська конференція.

08 квітня було проведено сім майстер -класів.
З 10 - 11 квітня 2017 р. проводилася секційна робота.
На розгляд і оцінювання реферативної роботи членам конкурсної 

комісії було запропоновано 24 реферати, 2 пошукові і 2 дослідницькі роботи.
Вже декілька років в нашому навчальному закладі проводяться 

майстер-класи замість пленарного засідання та приурочуються до Дня 
відкритих дверей з профорієнтаційною метою. Члени конкурсної комісії 
дійшли висновку, що це як для студентів, так і для викладачів більш цікавий
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захід і тому з кожним роком проводиться розширення майстер-класів з 
різних номінацій.

Виховна та спортивно-масова робота

У навчальному закладі система фізичного виховання об’єднує 
2-3 обов’язкових заняття на тиждень за розкладом, а також заняття у 
спортивних секціях, організації туристичних походів змагань.

Студенти коледжу мають можливість займатися в спортивних секціях 
з різних видів спорту (волейбол, футбол, настільний теніс, степ-аеробіка), 
відвідувати тренажерний зал.

Спортивні секції відвідують 25% студентів: волейбол (дівчата) -  
25, волейбол (юнаки) -  22, настільний теніс -  18, міні-футбол -  16, степ- 
аеробіка -  15 чоловік.

Збірні команди коледжу з волейболу (дівчата і юнаки) беруть активну 
участь у змаганнях на першість району, міста, області. Неодноразово 
студенти коледжу посідали призові місця в змаганнях різного рівня.

- ІІІ місце в зональних змагання Всеукраїнських спортивних ігор з 
волейболу серед жіночих команд аграрних вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації (березень 2017).

- ІІІ місце на змаганнях з настільного тенісу ХХVIII обласної 
спартакіади серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Мінагрополітики 
України (жовтень 2017).

- І місце в змаганнях з волейболу серед дівчат в залік ХХVIII 
обласної спартакіади серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Мінагрополітики України (листопад 2017).

- II місце в змаганнях з волейболу серед юнаків в залік ХХVIII 
обласної спартакіади серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Мінагрополітики України (листопад 2017).

В коледжі проводиться щорічна спартакіада серед навчальних груп з 
таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи. Постійно 
висвітлюються спортивні заходи і їх результати в засобах масової інформації 
(газета «Нова Таврія»), інтернет-ресурсах (і^сМаШ.гр.иа).

Актуальна проблема, над якою працюють викладачі фізичного 
виховання, - активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з 
фізичного виховання, з метою пропагування фізичної культури, здорового 
способу життя.
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На 01.12.2017 року в коледжі навчається 544 студента, у тому числі на 
денному відділенні - 503 студенти, з них на бюджеті -  438 студентів, на 
контракті -  65 студентів; на заочному -  41 студент, з них на бюджеті -  
40 студентів, на контракті -  1 студент.

Вивчають загально -  освітні дисципліни для отримання атестата 
зрілості на першому курсі - 122 студента, з них 5 -  на контракті, на другому 
курсі - 121 студент, з них 4 -  на контракті, разом навчається 243 студента в 
тому числі на контракті -  9 студентів.

За результатами державної атестації в 2017 році отримали дипломи 
молодшого спеціаліста - 149 студентів:

- денна форма навчання -  123 студента, у тому числі тих, хто навчався 
за кошти державного бюджету - 98 студентів;

- заочна форма навчання -  26 студентів, у тому числі тих, хто 
навчався за кошти державного бюджету 20 студентів.

- дипломи з відзнакою отримали -12 студентів: 12 - денної форми 
навчання і 0 - заочної.

- 116 випускників коледжу денної відділення продовжили навчання у 
ВНЗ ІІІ-VI р.а. (94%);

- 10 випускників коледжу заочного відділення продовжили навчання 
у ВНЗ І І І ^ І  р.а. (38%).

В 2017 році студенти коледжу отримали свідоцтва державного зразку 
про отримання відповідної робочої професії:

- Водій транспортних засобів категорії «В» і «С» - 25 чол.
- Машиніст-тракторист категорії А1, А2, С, Б1, 01- 38 чол.
Також у 2017 році в коледжі було підготовлено 73 водії категорії «В» 

та 22 водіїв категорії «С» на комерційній основі.
В даний час в коледжі планується на початку 2018 року отримати 

ліцензію на наступні робочі професії:
- Електромонтер -  30 осіб;
- Оператор комп’ютерного набору -  30 осіб;
- Маляр -  25 осіб.
Згідно з діючим Положенням про Виставку педагогічного досвіду і 

творчості молоді та конкурсу «Педагогічні інновації» у 2017 році від 
коледжу було прийнято 1 9 конкурсних робіт.

По результатам участі у роботі навчально-методичного кабінету 
педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ «НМЦ» 
АГРООСВІТА» за 2016-2017 навчальний рік, наш колектив посів -  68 місце, 
серед 118 аграрних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

До списку педагогічних працівників аграрних технікумів та коледжів 
активних учасників конкурсу «Педагогічні інновації» за напрямом 
«Методичні матеріали», занесених до книги пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 
у 2017 році було внесено Побігуна Михайла Дмитровича, директора 
коледжу, та Токмакову Анжелу Вікторівну, викладача загальноосвітніх 
дисциплін.

14.3 ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»

58



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 з червня місяця 2016 року виконує 
Єремєєва Ксенія. За 2017 рік було проведено 10 засідань студради, на яких 
розглядались всі болючі питання, що стосуються студентства коледжу.

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.

За підсумками обласної спартакіади серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації коледж зайняв І місце, а у Всеукраїнській спартакіаді серед 
студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. посів 8 місце. Студенти-спортсмени коледжу 
в 2017 році досягли високої спортивної майстерності та спортивного 
удосконалення, з них підготовлено: 2 майстри спорту України (Данилевський 
Сергій -  гирьовий спорт та Урсу Олександр -  вільна боротьба). 3 студента 
виконали норматив кандидата у майстри спорту.
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14.4 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

Навчальна робота

В освітньому процесі інтенсивно використовуються сучасні 
педагогічні, інноваційні та інформаційні технології, інтерактивні методи 
навчання.

В освітньому процесі використовуються 60 комп’ютерів 
(13 комп’ютерів на 100 студентів), які підключені до системи Іпіегпеї, діє 
мережа №і-Рі, 10 мультимедійних комплексів. 85% дисциплін мають 
підготовлені електронні комплекси для мультимедійного та комп’ютерного 
супроводу занять. Силами викладачів та студентів за звітний рік 
підготовлено 9 навчальних відеофільмів та до 40 відеороликів з сучасними 
технологіями та досягненнями науки і техніки.

В освітньому процесі використовується і удосконалюється кредитно - 
модульна система навчання на денній та заочній формах навчання.

Незалежне тестування випускників в режимі онлайн в 2017 р., яке
проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта» показало, що випускники ВСП 
«Оріхівський коледж ТДАТУ» показують високі результати за 
спеціальностями:

Педагогічними працівниками за 2017 рік проведено 5 цільових 
відкритих занять та підготовлено:

методичних розробок -  66 (1,5 на викладача); 
методичних рекомендацій, вказівок -  18; 
робочих зошитів -  10 ; 
електронних підручників -  3; 
навчальних відеофільмів -  9.

В навчальному процесі викладачі інтенсивно використовують такі 
форми та методи навчання: дискусії, дебати, виробничо-практичні методи, 
моделювання, аналіз виробничих ситуацій, проблемне навчання і ін. 
інтерактивні методи.

Викладачами і студентами використовуються хмарні технології та 
можливості системи «Бібліотека -  інформаційний центр».

Цикловими комісіями проведено: Тижні циклових комісій (4); 
конкурси: «Бухгалтер -  2017», «Кращий водій», «Кращий токар»; свято 
української пісні.

Викладачі коледжу є учасниками обласних та регіональних 
методичних заходів: семінарів-аукціонів педагогічних ідей (ДУ «НМЦ

«Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання АПВ»
«Організація виробництва» 
«Бухгалтерський облік» 
«Комерційна діяльність»

ІІ місце;
I місце;
II місце; 
ІІ місце.

Методична робота
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«Агроосвіта»), регіональних науково-практичних конференцій 
(м. Запоріжжя), інтернет-семінарів, вебінарів.

На огляд-конкурс педагогічних інновацій при ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 
було представлено 35 конкурсних робіт (всього взяло участь 35 викладачів). 
Серед 110 аграрних навчальних закладів І-ІІ р. а. України в 2017 р. коледж 
посів 21 місце (29 і 25 в попередні роки).

Виховна робота

Методичним супроводом виховної роботи є робота методичного 
об’єднання кураторів груп.

Традиційно в коледжі проводяться конкурси:
- інтелектуальний конкурс «Студент року» (студентка 21кд групи 

Агашкова Д. посіла ІІІ місце в регіональному етапі конкурсу (травень, 2017, 
Ногайський коледж ТДАТУ);

- конкурси на кращого за фахом («Бухгалтер року», «Кращий 
токар», «Кращий водій»);

- в рамках тижнів циклових комісій проведено предметні 
олімпіади, виховні заходи (свято української пісні «Квітне піснями Україна», 
травень; театралізоване спортивне свято-конкурс «Козацькому роду нема 
переводу», жовтень).

Наші студенти -  учасники: обласного етапу Всеукраїнського 
фестивалю художньої творчості серед студентських колективів «Софіївські 
зорі-2017»; спартакіади серед студентів ВНЗ І-II р.а. Запорізької області 
(ІІ командне місце, кращі результати: обласна першість з жиму штанги 
лежачи -  Донцов Павло, 31м (І місце); легка атлетика (біг 100м) -  Тищенко 
Олексій, 31м; першість України з гирьового спорту -  Рабош Марія, 
31м І місце).

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання:
Студенти коледжу:
- брали участь у регіональній науково-практичній конференції 

«Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» (Петренко 
Аліна, 31б);

- студентський колектив взяв участь у благодійному марафоні до 
Дня Збройних Сил України. Проведено збір коштів, які перераховано на 
благодійний рахунок громадської організації «Центр «Побратимів»;

- активні учасники волонтерських акцій («Великодній кошик 
солдату», «Допоможемо армії»), Уроків мужності, присвячених Дню пам'яті 
та примирення, 72-тій річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні; зустрічей з волонтерами, ветеранами Другої світової війни. У коледжі 
працює група «Милосердя» (надання посильної допомоги ветеранам 
педагогічної праці);

Здійснюється реконструкція музею історії коледжу та історії рідного 
краю; ведеться пошукова робота щодо збору інформації про випускників 
коледжу - учасників АТО).
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Діє студентське самоврядування, працює студентський 
профспілковий комітет. Питання роботи органів студентського 
самоврядування розглядалось на засіданнях педагогічної та адміністративної 
ради (березень, квітень).

З метою обміном досвідом голова студентської ради взяла участь у 
засіданні Регіональної студентської ради (Ногайський коледжі), ХІХ зльоті 
«Лідери АПК ХХІ століття», зльоті студентського активу ТДАТУ, роботі 
обласної студентської ради.

До штатного розпису введено посаду практичного психолога.
Навчається 10 дітей-сиріт; налагоджено зв'язок з опікунами. 

25 студентів отримують соціальну стипендію.
Підтримуються тісні зв'язки з батьками.

Робота навчольно-дослідного підрозділу

В 2017 році силами навчально-дослідного підрозділу та студентами 
оброблялося 769га власної (433га) та орендованої землі.

На цих площах вирощувалися зернові та олійні культури і зібрано 
врожай в обсягах:

- озима пшениця, ярий ячмінь -  467т. (урожайність 19ц/га);
- соняшник -  331т. (урожайність 8,6ц/га);
- озимий ріпак -  135т. (урожайність 21ц/га);
- горох -  15т. (урожайність 12,8ц/га).
Протягом 2017 р. в НДП:
придбано: трактор МТЗ -  10.25;

культиватор -  КПГ-4 (5);
дискова борона-лущильник «Дукат-2,5»;

здійснено капітальний ремонт покрівель майстерні, побутових 
приміщень та вагів.

Господарська діяльність

За 2017 р. силами працівників коледжу, здобувачів освіти та їх батьків 
виконано ремонтні роботи:

- по гуртожитках: капітальний ремонт п’ятого та поточний ремонт 
1-4 поверхів, поточний ремонт внутрішньої та зовнішньої мереж каналізації, 
водо- та теплопостачання;

- виконана заміна вікон на пластикові -  22шт., двері -  2 шт.;
- часткові поточні ремонти: даху головного корпусу, будівель 

лабораторії тракторів і автомобілів, спортивної зали, тиру, 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.
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Фінансова 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 
970,109 тис. грн.

Виконано поточні ремонти будівель, мереж, приміщень на суму 
282, 3 тис. грн.

Протягом 2017 року надійшли благодійні внески в натуральному 
вигляді всього на суму 214,0 тис. грн.
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14.5 ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» 

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота в коледжі відбувається згідно з 
комплексним планом навчально-виробничої, методичної та виховної роботи, 
який складається кожного навчального року.

У коледжі використовуються кілька інтернет-ресурсів власної 
розробки:

- офіційний сайт коледжу: ЬЦр://пка1к.еош;
- сайт навчально-практичного центру: Ьіїр://пкпрс.а1:.иа/;
- електронна бібліотека коледжу: Шр://134.249.166.161/;
- сайт дистанційного навчання Шр://пкаік.рр.иа/.
Навесні 2017 року введений у дію сайт бібліотеки коледжу: 

Ьіїр://ЬіЬ1іо.:пкаік.сот/ (наповнення контентом триває).
Розроблено нову форму електронної бібліотеки коледжу на основі 

хмарного сервісу Ооодіе. Бібліотека доступна за посиланням
ЬЦр5://дгіуе.доод1е.сош/дгіуе/ґо1дег5/15К8УВдх61Но5^0к9БуЬЯи-шСТР41- 
К С т . На разі виконується перенесення бази літератури зі старого у новий 
ресурс, а також поповнення бази новими надходженнями.

У 2017 році в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» був проведений конкурс на 
кращий веб-сайт серед аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, в якому офіційний сайт коледжу Ьіїр://пкаік.сот зайняв перше 
місце в номінації «Сучасний дизайн та інформативне наповнення сайту».

Продовжує роботу сайт дистанційного навчання, у сервіс введено 
розділ для студентів ТДАТУ заочної форми навчання.

На сьогоднішній день забезпечено покриття всіх навчальних 
приміщень і приміщень гуртожитків ^ І-Ш  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.

Викладачі коледжу в звітному періоді працювали над створенням 
електронних підручників. Зокрема, у лютому 2017 року викладач 
спецдисциплін агроінженерії Гордецька М.Л. закінчила роботу над розділом 
«Вівчарство» електронного підручника з дисципліни «Основи тваринництва» 
і комплекс тестів з дисципліни «Основи тваринництва», розділ «Вівчарство». 
У жовтні 2016 року викладач спецдисциплін агроінженерії Гребінчак О.І. 
закінчив роботу над електронним підручником з дисципліни 
«Сільськогосподарські машини».

З метою ознайомлення студентів з сучасними технологіями викладачі 
коледжу впроваджують застосування сучасних програмних засобів на 
практичних заняттях. Зокрема, на лабораторних заняттях з дисципліни 
«Основи автоматики» (викладач Пшеничний М.В.) майбутні 
електроенергетики мають можливість будувати прості системи автоматики і 
робототехніки за допомогою апаратно-програмного засобу Аггїиіпо.
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15.06.2017р. на базі навчально-практичного центру відбулося заняття 
педагогічного університету на тему «Сучасні інтерактивні методики як засіб 
активізації пізнавальної діяльності студентів» для викладачів коледжу. 
Заняття проводили методист коледжу Граборенко Н.І. та Тайлакова О.В. - 
викладач економічних дисциплін, викладач-методист.

При проведенні заходу були висвітлені наступні питання:
- Сутність педагогічної інноватики;
- Модель професійного портрета сучасного викладача;
- Сучасні інноваційні методи навчання.
Викладачі були ознайомлені з персоналізацією навчання 

(індивідуальний підхід до студентів), з методами перевернутого навчання, 
сторителлінгу, кейс-методом, генератором кросвордів, Рііскегз та особливості 
створення відеоматеріалів для перевернутого навчання.

Жвавий інтерес викликала платформа для створення тестів і мобільної 
перевірки Рііскегз. Викладачі стали учасниками демонстраційного 
тестування.

У 2016-2017 н.р. викладачі коледжу та члени адміністрації брали
участь в роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І ІІ р.а.
Херсонської області.

Протягом навчального року викладачі та студенти коледжу приймали 
участь у конференціях, олімпіадах, семінарах, конкурсах.

У 8 олімпіадах всього прийняли участь 10 студентів, було зайнято 
2 призових місця:

II місце з Всеукраїнської олімпіади «Зарубіжна література»;
III місце з Всеукраїнської олімпіади «Комп'ютерна графіка».
Традиційно в березні 2017 року в коледжі відбулася Х студентська

науково-практична конференція «Крок до науки», в якій прийняли участь 
10 студентів різних спеціальностей ІІ-[V курсів.

З 25 по 28 квітня 2017 року в коледжі відбулася Виставка 
педагогічного досвіду і творчості молоді. Загальна кількість представлених 
творчих робіт 157.

Найкращі методичні розробки та експонати рекомендовані для участі 
у ІІ турі Виставки педагогічного досвіду і творчості студентів, що 
проходитиме на базі НМЦ «Агроосвіта» (смт. Немішаєве) в рамках конкурсу 
«Педагогічні інновації - 2017».

В рамках міжнародного співробітництва 28.06.2017 р. у коледжі 
відбулась зустріч з представниками-партнерами проекту Лдгі-Еди Зіагїир 
Воо8І з Польщі, Угорщини та Грузії. Гості презентували свої 
сільськогосподарські професійні школи та коледжі які братимуть участь у 
даному проекті. Студентів і викладачів нашого коледжу запросили до 
співпраці у цікавому інноваційному проекті.

22-23 листопада 2017 р. у коледжі відбувся семінар-зустріч у рамках 
міжнародного проекту «Запуск підвищення агро-освіченості (Адгі-Егїи 
Зіагіир Воо8І). Студентські Стартапи для агро-сільських інновацій», метою 
якого є підтримка перетворення системи навчання в агроколеджах за умови 
отримання допомоги в напрямку міжгалузевого, активного, модульного та
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проектного підходу навчання, стимулюючи при цьому співпрацю з 
агробізнесом, спираючись на відповідний досвід країн Вишеградської 
четвірки та ЄС.

Починаючи з 2012-2013 н.р., студенти випускних груп коледжу 
приймають участь у незалежному заміру знань (шляхом дистанційного 
навчання), яке проводиться Науково-методичним центром «Агроосвіта» з 
метою здійснення контролю за дотриманням вимог до якості освіти.

Виховна робота

Метою виховної роботи в навчальному закладі у 2017 році була 
співпраця, духовна єдність колективу викладачів, батьків та студентів.

Вперше на базі ВСП «Новокаховського коледжу ТДАТУ» було 
проведено регіональний конкурс «Софіївські зорі», в якому взяли участь 
Каховський агроколедж, ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної 
промисловості» та ВСП«Новокаховський коледж ТДАТУ».

Студрада гуртожитку в рамках роботи над проектом 
«Самовдосконалення кожного -  успіх усіх» започаткувала майстер-класи, 
щодо організації вільного часу, приготування їжі та проведення спортивних 
естафет.

Спортсмени коледжу посідали призові місця у проведенні спортивних 
естафет, товариських зустрічей з футболу, волейболу та баскетболу: зональні 
змагання - 1 місце, фінальні змагання - 4 місце.

Першість області з настільного тенісу: зональні змагання -  1 місце 
(дівчата), 2 місце (юнаки), фінальні змагання -1 місце (дівчата), 2 місце 
(юнаки).

Першість області з легкоатлетичного кросу - 4 місце.
Першість області з фут залу -  4 місце.
Першість міста Нова Каховка з волейболу -  1 місце.
Першість міста Нова Каховка з футзалу -  3 місце.

Практичне навчання

Для підвищення якості навчання та вдосконалення системи 
практичної підготовки інженерно-технічних кадрів з урахуванням реальних 
потреб економіки регіону в сучасних кваліфікованих фахівцях коледж взяв 
участь в проекті «Створення навчально-виробничого комплексу в 
Херсонській області» спільно з ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний 
завод».

До роботи за дуальною системою освіти залучені наразі студенти 
випускних груп коледжу спеціальностей «Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового виробництва» та «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», які 
отримують сучасні практичні навички на виробництві в ТОВ НВП 
«Херсонський машинобудівний завод». За результатами практики окремі 
студенти отримали пропозиції з працевлаштування.
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В звітному періоді була продовжена робота навчально-практичного 
центру коледжу з організації закордонних практик студентів у провідних 
сільськогосподарських підприємствах Польщі та Німеччини.

За звітний період 2016-2017 навчального року адміністративно -  
господарською частиною коледжу було виконано ряд важливих поточних 
ремонтів об'єктів коледжу.

Фінансово-господарська діяльність

Проводиться тендер на закупівлю теплоносія на суму 0,61 млн.грн.. 
На виконання поточних ремонтів системи опалення витрачено 21 тис.грн. 
Опалювальний сезон 2017-2018 року розпочато вчасно.

Ведуться роботи з монтажу котельної для гуртожитку №2 та 
проектуванню котельні для навчальних корпусів.

Закінчено ремонт покрівлі навчального корпусу №1 (1932 кв.м.) та 
зварювально -  ковальського цеху НВМ (412 кв.м.).

Виконано опосвідчення працездатності всіх вогнегасників на 
суму 6 тис.грн.
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У коледжі готують фахівців за 4 спеціальностями:
- «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- «Геодезія та землеустрій»;
- «Агрономія»;
- «Агроінженерія».
Контингент студентів на 01.09.2017 року становить 525 осіб, з них:
- денної форми навчання - 379 осіб, з них навчається за державним 

замовленням 311 за кошти фізичних та юридичних осіб - 68;
- заочної форми навчання - 146 осіб, з них навчається за державним 

замовленням 67 за кошти фізичних та юридичних осіб - 79.
Кадрове забезпечення.
У 2016-2017 навчальному році підготовку молодших спеціалістів у 

коледжі з усіх спеціальностей здійснювали 52 викладача і 5 майстрів 
виробничого навчання, що складає 57 штатних викладачів.

Підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснювалось у 
відповідності до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2016-2017 
навчальний рік.

Протягом року 23 особи з числа педагогічних працівників коледжу 
пройшли курси підвищення кваліфікації, що склало 100% за планом.

У березні-квітні 2017 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 
9 педагогічних працівників.

План роботи атестаційної комісії на 2016-2017 навчальний рік 
виконано.

У період вступних кампаній Приймальною комісією у 2017 році було 
зараховано 183 особи (з ліцензійним обсягом 260 осіб), а саме: денна форма 
навчання -  165 осіб, заочна -  95 осіб. З них, за державним замовленням: 
денної форми навчання - 76 осіб, заочної форми навчання - 51 особа 
(за результатами літньої та осінньої кампаній). За кошти фізичних та 
юридичних осіб денної форми навчання - 41 особа, заочної форми навчання -  
15 осіб.

Завдяки спільній роботі адміністрації коледжу з кафедрами ТДАТУ у 
навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота по залученню студентів 
на навчання в університеті.

Так, у 2017 році випущено молодших спеціалістів за денною та 
заочною формою навчання 159 осіб, з них 95 осіб -  продовжують навчання в 
університеті, а за період 2010-2017 року коледж направив на навчання до 
ТДАТУ 456 випускників.

Дані про успішність, якість знань студентів та кількість пропусків 
занять аналізуються на засіданнях циклових комісій, педагогічних радах, 
студентських радах.

14.6 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
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Аналіз результатів семестрового контролю студентів показує, що 
середній показних якості знань становить на рівні 56,3 %, успішність -  
100 %, середній бал у розрізі дисциплін в середньому 3,9 , що відповідає 
вимогам державних стандартів.

Слід відзначити, що студенти Ногайського коледжу приймали в 
цьому році участь і показали якісні показники знань у он-лайн тестуванні зі 
спеціальностей:

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 
виробництва» (середній бал -  4,3), «Виробництво і переробка продукції 
рослинництва» (середній бал -  4,2), «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства» (середній бал -  4,5), «Фінанси і кредит» 
(середній бал -  3,33), «Землевпорядкування» (середній бал -  4,28).

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою: 
«Упровадження педагогічних інновацій як механізму ефективного розвитку 
коледжу в умовах євроінтеграції освіти України».

У коледжі велика увага приділяється роботі з обдарованою молоддю. 
Так, протягом зазначеного періоду підготовлено до участі:

У конференціях, конкурсах тощо:
- науково-технічній конференції студентів та магістрантів 

ТДАТУ -  28 студентів коледжу.
- Всеукраїнській науковій конференціях для творчої молоді

«Перспектива - 2017» - 12 студентів.
- Всеукраїнській науково-технічній Інтернет-конференції

студентів і магістрантів «Інноваційні агротехнології» - 2 студента.
- V Інтернет-форум О ео^еек 2017 ВСП “Рівненський коледж

НУБіП України -  5 студентів, тощо.
На огляд-конкурс Виставки педагогічного досвіду, виховної роботи та 

творчості молоді у ДУ «НМЦ» «Агроосвіта» за цей рік було написано 
27 методичних розробки, які охоплюють широке коло навчальної, виховної 
та організаційної роботи. Членами предметних та технічних гуртків 
виготовлено 15 експонатів та представлено.

За результатами участі Ногайський коледж посів 16 місце серед 
118 навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Всього до Книги пошани НМЦ занесено прізвища 35 викладачів.
Система виховної роботи в коледжі передбачає формування 

гармонійно-розвиненої особистості.
Педагогічний колектив залучає студентську молодь до участі у 

загальноколеджанських виховних заходах. Класними керівниками груп разом 
з художніми керівниками та студентською Радою проводяться тематичні 
свята.

У коледжі працюють гуртки аматорського мистецтва.
Колективом фізвиховання проведено загальноколеджанську 

Спартакіаду з 8 видів спорту. Свято «День здоров’я», Урок здоров’я, 
Олімпійський день», Олімпійський тиждень, спортивно -розважальний вечір 
«Козацькі розваги». Працює 7 спортивних секцій. Збірні команди коледжу 
брали участь у обласній Спартакіаді з 5 видів спорту та у Всеукраїнській
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спартакіаді з настільного тенісу. Центром виховання студентської молоді є 
музей історії коледжу. При музеї історії навчального закладу працює клуб 
«Пошук».

У коледжі діє студентське самоврядування, яке здійснюється на рівні 
академічних груп, відділень, гуртожитку, коледжу. Згідно Положення про 
студентське самоврядування виконавчі органи обрані шляхом таємного 
голосування на студентській конференції.

На базі коледжу відбувся конкурс «Кращий студент року -  2017».
У коледжі діє волонтерський рух у напрямку «Діти, молодь - 

пенсіонерам», під гаслом «Проявляємо турботу і милосердя». Волонтери 
навчальних груп опікують 63-х ветеранів.

Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов 
для діяльності органів студентського самоврядування.

В гуртожитку коледжу проживає -  101 студент. До Міжнародного Дня 
студентською радою гуртожитку проведено конкурс на кращу кімнату, 
поверх, кухню, переможці -  нагороджені подарунками від Студпрофкому 
коледжу.

Практична підготовка. Складено розгорнутий графік практичного 
навчання за всіма спеціальностями на 2017-2018 навчальний рік.

Майстрами виробничого навчання разом з головою циклової комісії 
індивідуального навчання складено графіки індивідуального навчання 
студентів по робітничих професіях «Водій автотранспортних засобів 
категорії «В», «С»», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва категорії А1».

Навчальні практики студентів залежно від спеціальності 
проводились, як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в навчальній 
майстерні, на колекційно-дослідному полі.

Господарською службою коледжу зроблено:
1. Капітальний ремонт даху технічного поверху навчального корпусу.
2. Капітальний ремонт даху гуртожитку.
3. Частково відремонтовано дахи спортзали та актової зали.
4. Крім цього, для студентського гуртожитку:
- придбано нові електричні лічильники, трансформатори току.
- для студентів гуртожитку на одному із поверхів була встановлена 

додаткова душова кабінка.
Усі проведені роботи були виконані силами викладачів, майстрів 

виробничого навчання, лаборантів та співробітників коледжу. На польових 
роботах та підготовці насіннєвого матеріалу були задіяні студенти коледжу.

Середня чисельність працівників становить 124 особи.
Середня кількість студентів станом на 01.10.2017 р. 519 чол.: за 

рахунок бюджетних коштів на денному відділенні 308 чол., заочне 
відділення 67 чол., на контрактній основі денне відділення -  65 чол., заочне 
відділення -  79 чол. За 9 місяців 2017 року по загальному фонду державного 
бюджету план асигнувань становить 5301590,00 грн., фактичні видатки 
складають 5184796,85.
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Залишок коштів на реєстраційних рахунках
на 01.10.2017р.- 116793,15 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 
01.10.2017 р. -  відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду 
станом на 01.10.2017р. -  відсутня. По спеціальному фонду бюджету 
надійшло коштів у сумі 963985,85 грн. в т.ч.за послуги 284284,00 грн., від 
господарської діяльності 679701,85 грн., спонсорські внески -  228961,63 грн.

Залишок коштів на реєстраційних поточних рахунках спеціального 
фонду складає -  116570,48 грн.
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