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ВСТУП 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет – провідний 

аграрний вищий навчальний заклад на Південному Сході України. Його 

історія розпочалася 140 років тому зі створення у м. Мелітополі реального 

училища, в якому окрім середньої освіти надавали технічні та агрономічні 

знання. Після низки реорганізацій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2007 року №311-р навчальний заклад отримав статус 

агротехнологічного університету. Рішенням Акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України, протокол №105 (наказ МОН України від 

01.07.2013 р. №2494л) ТДАТУ підтверджено акредитацію за статусом 

вищого навчального закладу освіти IV рівня. 

Протягом 2013 року університет продовжував свою науково-освітню 

діяльність за напрямом розвитку аграрної вищої освіти європейського рівня. 

Здійснення цієї мети вимагає повсякденної наполегливої роботи з 

підвищення науково-педагогічного потенціалу, створення наукових шкіл, 

посилення зв’язку науки з виробництвом, підготовки фахівців різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі вимог Болонського процесу, 

розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, запровадження 

прогресивних форм і методів освітньої діяльності, співпраці з замовниками 

інженерних та економічних кадрів, поглиблення міжнародних зв’язків з 

навчальними і науковими установами ближнього і дальнього зарубіжжя. На 

даному етапі розвитку університету створені всі умови для виконання цих 

завдань: навчальний заклад має оптимальну структуру, науково-педагогічний 

процес забезпечують працьовиті викладачі, у складі контингенту студентів є 

чимало талановитої молоді. 

Згідно з ліцензією №285150 серія АЕ від 08.11.2013 р., ТДАТУ 

проводить підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за 8 

галузями знань, підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами 

(спеціальностями) та підготовку до вступу до вищих навчальних закладів 

громадян України. Підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» проводиться за 12 ліцензованими напрямами, ОКР «спеціаліст» – 

за 10 спеціальностями, ОКР «магістр» – за 10 спеціальностями. При 

визначенні стратегії діяльності ТДАТУ враховує державне замовлення та 

інші договірні зобов’язання на підготовку фахівців. 

Контингент студентів ТДАТУ станом на 01.01.2014 року складає 5099 

осіб (2929 – денна, 2167 – заочна, 3 – екстернат). У ТДАТУ навчається: 2165 

бакалаврів на денній формі навчання і 1456 – на заочній; спеціалістів 399 і 

507 відповідно, магістрів 365 і 204 відповідно. 

У ТДАТУ з метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців та 

координації спільної діяльності з підготовки фахівців для підприємств різних 

галузей та форм господарювання створено університетський центр, до складу 

якого увійшли 6 коледжів, де проводиться підготовка спеціалістів за ОКР 

«молодший спеціаліст». 
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До структури ТДАТУ входять: 

 Механіко-технологічний факультет 

 Факультет агротехнологій та екології 

 Енергетичний факультет 

 Факультет інженерії та комп’ютерних технологій 

 Факультет економіки та бізнесу 

 Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти 

 НДІ механізації землеробства Півдня України 

 НДІ агротехнологій та екології 

 НДІ соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва 

Півдня України 

 НДІ зрошувального садівництва 

 Інститут післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ 

Організаційна структура Таврійського державного агротехнологічного 

університету представлена на рис. 1.1. 

Така організаційна структура є логічною, виваженою і направленою на 

оптимальне забезпечення навчального процесу. 

Університет має вагомі наукові та спортивні здобутки. Студенти ТДАТУ 

неодноразово були переможцями всеукраїнських фахових та предметних 

олімпіад і конкурсів наукових робіт. Професорсько-викладацький склад ТДАТУ 

разом зі студентами організовує та проводить наукові конференції різного рівня, 

які користуються заслуженої повагою в наукових колах. Серед студентів 

університету є чимало переможців та призерів міжнародних спортивних змагань. 

Наявність власної видавничої бази дозволяє виконувати вимоги МОНу 

щодо забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною 

літературою. Наукова бібліотека ТДАТУ – це сучасна, комп’ютеризована 

установа, яка є важливою складовою як навчального процесу, так і наукових 

пошуків. 

Пріоритетним напрямком розвитку системи управління університетом є 

застосування інформаційних технологій. Сайт університету постійно 

оновлюється, розроблено новий дизайн, впроваджена нова система управління 

інформацією сайту, що відповідає всім Міжнародним стандартам. Також в 

інформаційний ресурс університету інтегровано роботу з популярними 

соціальними мережами. В університеті впроваджується система управління 

електронними документами, яка розроблена на базі Alfresco (англійська система 

з відкритим вихідним кодом). 
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Надаючи важливого значення подальшому розвитку університету, 

зміцненню його науково-педагогічних кадрів та розбудові матеріально-технічної 

бази закладу, колектив ТДАТУ здатний успішно працювати над підвищенням 

якості підготовки майбутніх фахівців на рівні світових стандартів. 

У звіті в систематизованому вигляді наведені результати роботи ректора 

та очолюваного ним колективу за основними напрямами освітньої, наукової, 

виховної, господарської діяльності університету за 2013 рік. 
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 6 

1. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет – вищий 

навчальний заклад державної форми власності. Державна реєстрація 

юридичної особи була проведена 17.09.2007 р. виконкомом Мелітопольської 

міської ради (ідентифікаційний код 00493698) Згідно з ліцензією №285150 

серія АЕ від 08.11.2013 р. ТДАТУ має право проводити підготовку фахівців 

на денній та заочній формах навчання за 8 галузями знань, перепідготовку 

спеціалістів за 5 спеціальностями, підвищення кваліфікації за 

акредитованими напрямами (спеціальностями), підготовку до вступу до 

вищих навчальних закладів України, підготовку іноземних громадян за 

базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) та підготовку 

іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади. 

ТДАТУ було повторно акредитовано за IV рівнем (сертифікат серії РД- 

IV №0858814, термін дії – до 01.07.2018 р.). 

Протягом звітного періоду університет успішно пройшов чергові 

державні акредитації (табл. 1.1). 

Таким чином, у результаті проведеної роботи з ліцензування та 

акредитації спеціальностей за період з останньої чергової акредитації у 

ТДАТУ відбулися певні зміни в ліцензованих обсягах прийому студентів. 

Успішно пройдена акредитаційна експертиза та схвальні рішення 

Акредитаційної комісії дозволили університету порушити клопотання перед 

МОН України про внесення змін до ліцензії на проведення освітньої 

діяльності. 

Таблиця 1.1 –Ліцензовані обсяги прийому студентів 

№ 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

Ліцензований обсяг 
Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
1. 0305  

Економіка та 

підприємництво 

6.030504      Економіка підприємства  

7.03050401  (за видами економічної діяльності) 

8.03050401   

100 

70 

30 

100 

70 

30 

01.07.2014 

01.07.2014 

01.07.2014 

6.030507       Маркетинг 

7.03050701   

8.03050701 

50 

25 

25 

- 

- 

- 

01.07.2016 

01.07.2015 

01.07.2017 

6.030508      Фінанси і кредит 

7.03050801  (за спеціалізованими програмами) 

8.03050801   

50 

30 

10 

50 

50 

- 

01.07.2016 

01.07.2016 

01.07.2014 

6.030509      Облік і аудит 

7.03050901      

8.03050901 

100 

75 

15 

75 

75 

- 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2015 

2. 0401 

Природничі 

науки 

6.040106      Екологія, охорона навколишнього         

середовища та збалансоване  

природокористування 

7.04010601 Екологія та охорона  

 8.04010601 навколишнього середовища 

75 

 

 

40 

 

15 

25 

 

 

- 

 

15 

01.07.2017 

 

 

01.07.2017 

 

01.07.2014 

3. 0501 
Інформатика та          

обчислювальна 

техніка 

6.050101     Комп’ютерні науки  

7.05010102 Інформаційні технології 

8.05010102 проектування 

50 

40 

 

10 

- 

- 

 

- 

01.07.2018 

01.07.2014 

 

01.07.2016 
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Продовження табл. 1.1 
4. 0505  

Машино-

будування та 

матеріало-

обробка 

6.050503     Машинобудування  

7.05050313 Обладнання переробних і  

8.05050313 харчових виробництв 

100 

100 

 

20 

100 

100 

 

- 

01.07.2016 

01.07.2016 

 

01.07.2018 

5. 0517 

Харчова 

промисловість 

та переробка 

сільсько-

господарської 

продукції 

6.051701     Харчові технології та інженерія  

 

50  

(з 

перевір-

кою  

через рік) 

- 01.07.2016 

6. 0901  
Сільське 

господарство 

і лісництво 

6.090101     Агрономія  

7.09010101 

8.09010101 

75 

25 

25 

50 

25 

25 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2014 

7. 1001 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

6.100101     Енергетика та електротехнічні 

системи   в агропромисловому 

комплексі 

7.10010101 Енергетика  

8.10010101 сільськогосподарського 

виробництва 

150 

 

 

90 

60 

125 

 

 

125 

50 

01.07.2016 

 

 

01.07.2016 

01.07.2016 

6.100102     Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва  

7.10010203 Механізація сільського  

8.10010203 господарства 

250 

 

150 

75 

250 

 

150 

25 

01.07.2016 

 

01.07.2016 

01.07.2016 

8. 1702 Цивільна 

безпека 

6.170202     Охорона праці 50 - 01.07.2015 

 

 

Таблиця 1.2 – Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 
Напрям, спеціальність 

Ліцензований обсяг 
Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

1. 0305 Економіка та  

 підприємництво 

5.03050901 Бухгалтерський облік 
50 30 01.07.2015 

2. 0601 Будівництво та  

архітектура  

5.06010302 Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних 

споруд 

25 25 01.07.2015 

3. 1001 Техніка та енергетика 

аграрного 

виробництва 

5.10010202 Експлуатація та ремонт  

меліоративних, 

будівельних  

машин і обладнання  

50 50 01.07.2015 

5.10010102 Монтаж, обслуговування 

та ремонт електротех-

нічних установок в 

агропромисловому  

комплексі 

50 - 01.07.2014 
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Таблиця 1.3 - Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

 

Ліцензований обсяг Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

1. 0305 Економіка та  

підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит 30 - 01.07.2018 

5.03050802 Оціночна діяльність 30 30 01.07.2016 

2. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 75 30 01.07.2017 

3. 0501 Інформатика та  

 обчислювальна 

техніка 

5.05010201 Обслуговування 

комп’ютерних  систем і 

мереж 

30 - 01.07.2017 

4. 0517 Харчова 

промисловість  

та переробка    

сільсько-

господарської  

продукції 

5.05170109 Зберігання, 

консервування  

та переробка м’яса  
30 15 01.07.2017 

5. 0901 Сільське 

господарство і                

лісництво  

5.09010102 Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства 

25 - 01.07.2017 

6. 1101 Ветеринарія  5.11010101 Ветеринарна медицина 75 - 01.07.2017 

 

Таблиця 1.4 – Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

 

Ліцензований обсяг Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

1. 0305 Економіка та  

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 

50 

25 –  

до завер-

шення 

циклу 

навчання 

01.07.2018 

5.03050801 Фінанси і кредит 25 - 01.07.2018 

2. 0306 Менеджмент і  

адміністрування 

503060101 Організація виробництва 
50 - 01.07.2018 

3. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 50 30 01.07.2014 

4. 0801 Геодезія та  

землевпорядкування 

5.08010102 Землевпорядкування 
50 30 01.07.2014 

5. 0502 Автоматика та  

управління 

5.05020205 Обслуговування 

інтелектуальних 

інтегрованих систем 

30 

з наступ- 

ним 

зменшен-

ням до 15 

- 01.07.2018 

6. 0601 Будівництво та  

архітектура 

5.06010302 Будівництво, 

обслуговування і  

ремонт 

гідромеліоративних 

споруд 

25 25 01.07.2014 

7. 1001 Техніка та енергетика 

аграрного 

виробництва 

5.10010201 Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового  

виробництва 

90 90 01.07.2014 

 5.10010102 Монтаж, обслуговування 

та ремонт 

електротехнічних 

установок в     

агропромисловому 

комплексі 

60 60 01.07.2014 
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Таблиця 1.5– Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

 

Ліцензований обсяг Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

1. 0305 Економіка і  

 підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит 
25 - 01.07.2016 

2. 0801 Геодезія та  

землевпорядкування 

5.08010102 Землевпорядкування 
30 - 01.07.2016 

3. 0901 Сільське 

господарство  

 і лісництво 

5.09010102 Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства 

30 30 01.07.2016 

5.09010103 Виробництво і переробка 

продукції рослинництва 30 25 01.07.2016 

4. 1001 Техніка та енергетика    

 аграрного 

виробництва 

5.10010201 Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового  

виробництва 

50 40 01.07.2016 

 

Таблиця 1.6 – Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

 

Таблиця 1.7 - Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Запорізький  коледж ТДАТУ» 

 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

 

Ліцензований обсяг Термін дії 

ліцензії Денна Заочна 

1. 0305 Економіка та 

 підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит 
30 30 01.07.2016 

2. 0505 Машинобудування  

 та матеріалообробка 

5.05050208 Експлуатація та ремонт  

обладнання харчового 

виробництва 

30 20 01.07.2017 

3. 0517 Харчова 

промисловість  та 

переробка 

сільськогосподарсько

ї продукції 

5.05170106 Бродильне виробництво і  

виноробство 25 20 01.07.2017 

5.05170108 Зберігання, 

консервування та  

переробка плодів і 

овочів  

30 20 01.07.2017 

4. 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво 

5.09010103 Виробництво і переробка  

продукції рослинництва 30 - 01.07.2017 

5. 1401 Сфера 

обслуговування 

5.14010301 Туристичне 

обслуговування 25 - 01.07.2017 

№ 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Напрям, спеціальність 

 

Ліцензований 

обсяг Термін дії 

ліцензії 
Денна Заочна 

1 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво 

5.09010101 Промислове квітництво 25 - 01.07.2018 

5.09010103 Виробництво і переробка  

продукції рослинництва 
50 30 01.07.2016 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Спираючись на положення Концепції реформування і розвитку 

аграрної освіти та науки в Україні на 2011–2015 роки і план заходів щодо її 

реалізації по організації навчально-виховного процесу в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті протягом 2013 навчального 

року основним завданням було забезпечення високої та об’єктивної якості 

знань студентів університету усіх напрямів підготовки. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного 

агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого 

вдосконалення змісту та форм навчання. 

Навчальний процес в університеті організовано згідно з Конституцією 

України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, Національними стандартами України, іншими 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

та Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Міжнародна та національна сертифікація системи менеджменту 

якості в університеті 

 

У поточному році було здійснено сертифікацію щодо подовження 

сертифікату відповідності системи менеджменту вимогам стандарту DIN 

EN ISO 9001:2008 та Національного стандарту системи управління якістю 

освіти ДСТУ ISO 9001:2009. Ці сертифікати з якості управління 

підтверджують відповідність системи організації навчального та наукового 

процесів у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

вимогам міжнародних і національних стандартів. 

З метою забезпечення функціонування системи менеджменту якості в 

університеті протягом року здійснено наступне: 

 затверджена нова редакція Настанови якості в ТДАТУ 

 вдосконалено та впорядковано номенклатуру справ в усіх 

підрозділах університету. Разом з канцелярією та архівом згадана 

номенклатура та форми звітних документів приведені у відповідність з 

вимогами форм діючих звітних документів. 

 виконувалась координація та інформаційно-методичний супровід 

управління документами СМЯ на всіх етапах їх життєвого циклу в 

структурних підрозділах; 

 здійснювався контроль управління записами про якість у 

структурних підрозділах університету; 

 забезпечувалось отримання достовірних даних про результативність 

та ефективності робочих процесів СМЯ університету, необхідних для 

самооцінки та аналізу з боку керівництва; 
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 відповідно до плану проведення внутрішніх аудитів проводились 

внутрішні аудити; 

 забезпечувалось своєчасне прийняття керівниками структурних 

підрозділів університету коригувальних та попереджувальних дій, 

необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації 

навчального процесу та підвищення якості науково-освітніх послуг, що 

надаються. 

Відповідно до міжнародних стандартів у минулому навчальному році 

ректоратом було реалізовано завдання щодо отримання додатків до дипломів 

європейського зразка (усього такі додатки отримало 11 студентів). 

 

Організація навчального процесу 

 

Зміст підготовки фахівців за напрямами підготовки регламентується 

освітньо-кваліфікаційними характеристиками підготовки фахівців та 

освітньо-професійною програмами навчання за відповідними напрямами. 

При розробці навчальних планів головна увага приділяється таким 

питанням, як послідовність вивчення дисциплін, їх взаємозв’язок, усунення 

дублювання, використання сучасних технологій навчання, розподіл 

аудиторної і самостійної роботи студентів. 

В університеті в повному обсязі впроваджено ступеневу систему 

підготовки спеціалістів, де за інтегрованими навчальними планами у 

формуванні фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів беруть участь 

коледжі ТДАТУ та інші навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації. Протягом 

минулого року завершено роботу щодо розробки інтегрованих планів для 

випускників коледжів ТДАТУ. Особливістю цих планів є суттєве посилення 

професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за 

скороченим терміном навчання. У поточному навчальному році в ТДАТУ 

проведено значний обсяг роботи щодо подальшого вдосконалення кредитно-

модульної системи організації навченого процесу. З початку нового 

навчального року в усіх коледжах впроваджується кредитно-модульна 

система навчання, що дозволить її випускникам легко адаптуватися до 

подальшого навчання в університеті. 

Навчальний процес в університеті організовано таким чином, що 

тижневе навантаження бакалаврів у межах 26-28 години на тиждень, а 

спеціалістів - 24 і магістрів –18. Це створює сприятливі умови для виконання 

студентами самостійної роботи та самоосвіти. 

Протягом звітного року на кафедрах університету з усіх дисциплін 

вдосконалені навчально-методичні комплекси відповідно до затвердженого 

«Положення про навчально-методичний комплекс з дисципліни», а їх 

електронні версії створили базу даних Електронної бібліотеки. Наразі майже 

завершено роботу по створенню електронної бази тестових завдань з 

дисциплін. 
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Навчальний процес за напрямами здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні і лабораторні); 

- виконання індивідуальних завдань (курсові проекти і роботи); 

- самостійна робота (в тому числі тестування в комп'ютерних класах); 

- практична підготовка; 

- контроль знань, умінь та навичок (ПМК, екзаменаційна сесія, тиждень 

підвищення рейтингу). 

При проведенні віртуальних лабораторно-практичних занять, 

поточного контролю знань, підсумкового модульного контролю, курсовому 

та дипломному проектуванні широко використовуються ЕОМ. 

Протягом року розроблялися засоби діагностики з усіх напрямів і 

спеціальностей. Наразі завершується робота по їх розробці та погодженню в 

Міністерствах. 

На сьогодні в університеті використовується більш ніж шістсот 

комп'ютерів, функціонує більше 20 комп'ютерних класів і локальна 

комп’ютерна мережа. На даний час розроблено понад дві тисячі 

мультимедійних програм для навчальної роботи та понад 3,5 тис. 

комп’ютерних програм для навчальної роботи, серед яких впроваджені 

електронні посібники, контролюючі, інформаційно-довідкові, розрахункові 

програми. 

Крім того, збільшена кількість лекційних аудиторій, обладнаних 

телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Так в даний час в 

університеті створено 15 подібних аудиторій. Науково-педагогічні 

працівники активно впроваджують інноваційні методи викладання, 

поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм 

викладення навчального матеріалу, а також тестового контролю знань 

студентів. 

Значна увага у 2013 році була приділена вдосконаленню організації та 

методичного забезпечення навчального процесу. Так методичною радою 

університету розроблено ряд Положень, які направлені на поліпшення 

організації навчального процесу в університеті: 

 Положення про навчальну дисципліну студента у ТДАТУ; 

 Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ; 

 Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

 Положення про організацію екстернату у ТДАТУ; 

 Положення про академічні відпустки та повторне навчання у 

ТДАТУ; 

 Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні 

рекомендації до її розробки; 

 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів у ТДАТУ; 

 Положення про філію кафедри Таврійського державного 

агротехнологічного університету на виробництві (базове господарство); 
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 Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ; 

 Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ. 

 

Якість знань студентів 

 

Проведена організаційна робота дає свої позитивні результати. За 

підсумками екзаменаційних сесій показники абсолютної успішності та якості 

знань студентів є достатньо високими. Так абсолютна успішність студентів 

за всіма курсами, напрямами та спеціальностями не нижча 90%, 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 

показник якості знань за ОКР «бакалавр» за різними напрямами в межах 60% 

(рис. 2.1); за ОКР «спеціаліст» 55% (рис. 2.2); за ОКР «магістр» - 93% (рис. 

2.3). Враховуючи, що усі показники більше 50%, а середня якість знань по 

університету складає 69%, результати знань студентів є достатньо високою з 

усіх напрямів і ОКР та відповідають ліцензійним вимогам. 

 

Зрізи залишкових знань студентів 

 

Головним завданням навчання студентів є не кількісні показники, а 

якісні, тобто рівень засвоєння вивченого матеріалу. Тому з метою визначення 

рівня знань та виявлення об’єктивності отриманих на сесії показників 

протягом 2013 року проводилися зрізи залишкових знань з більшості 

дисциплін. У цьому році зрізи знань проводилися як у формі написання 

ректорських письмових робіт, так і тестуванням. Саме тестування надає 

можливість незалежно проводити тестування студентів і мати більш 

об’єктивні показники їх залишкових знань. 

З метою підвищення організаційного рівня навчальних занять 

затверджено вченою радою та впроваджується з 2014 року Положення про 

організацію та контроль якості навчальних занять в ТДАТУ. 

Результати проведених перевірок систематично доповідаються та 

аналізуються на засіданнях вченої ради університету та факультетів, на 

підставі яких прийняті коригувальні рішення щодо підвищення якості знань 

студентів, а саме необхідно: 

1. Завершити створення та перевірку бази електронних тестових 

завдань з дисциплін у науково-методичному центрі університету. 

2. Провести на кафедрах аналіз результатів зрізів залишкових знань із 

результатами сесії та прийняти відповідні міри. 

3. Продовжити перевірку якості проведення занять та навчально-

методичних комплексів з дисциплін по яких залишкові знання студентів є 

недостатніми. 
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4. Провести моніторинг результатів знань студентів у розрізі 

випускників коледжів університету. 

5. Провести семінари з методології організації проведення навчальних 

занять в університеті. 

6. Продовжити роботу з розробки електронних навчальних курсів з 

дисциплін та їх використання на навчально-інформаційному порталі. 
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У розрізі напрямів підготовки і спеціальностей якість знань студентів 

за 2012-2013 навчальний рік представлені на діаграмах. 
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Рис 2.1 – Показники якості знань студентів ОКР «бакалавр» 

у 2012-2013 навчальному році 
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Рис 2.2 – Показники якості знань студентів ОКР «спеціаліст» 

у 2012-2013 навчальному році 
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Рис 2.3 – Показники якості знань студентів ОКР «магістр» 

у 2012-2013 навчальному році 

 

Незалежне дистанційне тестування студентів аграрних ВНЗ 

 

У 2013 році втретє студенти-випускники Таврійського державного 

агротехнологічного університету брали активну участь у незалежному замірі 

знань студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом 

дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online.  

Метою тестування є визначення якості надання освітніх послуг у 

аграрних ВНЗ, проведення аналізу стану системи аграрної освіти та 

прогнозування її розвитку. 

У тестуванні взяли участь студенти-випускники ОКР «бакалавр» з усіх 

аграрних ВНЗ. Так студенти ТДАТУ пройшли тестування за 8 напрямами 

підготовки. За підсумками дистанційного тестування студенти 4 курсу 

університету за ОКР «бакалавр» показали такі результати серед аграрних 

ВНЗ України: 

 І місце з напряму «Процеси, машини та обладнання АПВ» (середній 

бал 4,91); 

 І місце з напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» 

(середній бал 4,88); 

 І місце з напряму «Маркетинг» (середній бал 4,89); 

 ІІ місце з напряму «Фінанси і кредит» (середній бал 4,95); 

 ІІ місце з напряму «Агрономія» (середній бал 4,6); 

 ІІ місце з напряму «Облік і аудит» (середній бал 4,8); 
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 ІІІ місце з напряму «Економіка підприємства» (середній бал 4,75). 

 ІІІ місце з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування» (середній бал 4,55). 

За підсумками незалежного заміру знань студентів Таврійський 

державний агротехнологічний університет зайняв 3 перших, 3 других, 2 

третіх місця серед усіх аграрних ВНЗ України. Це є підтвердженням того, що 

в університеті забезпечується висока якість освітніх послуг, а ТДАТУ є 

лідером аграрної освіти України. 

 

Всеукраїнський конкурс «Кращий за професією» 

 

У Всеукраїнському конкурсі, який щорічно проводиться виробничою 

компанією «Мрія Агрохолдинг» з напрямів «Агрономія» та «Процеси, 

машини та обладнання АПВ» в режимі онлайн тестування. Студенти ТДАТУ 

другий рік поспіль займають перше загальнокомандне місце серед усіх 

аграрних ВНЗ України, які готують фахівців за напрямом «Процеси, машини 

та обладнання АПВ». Серед агрономів кращий ВНЗ в цьому році не 

визначали, а визначали тільки кращих студентів в особистому заліку. 

Так ось, серед 200 учасників конкурсу студент механіко-

технологічного факультету Мялик Юрій став переможцем у Всеукраїнському 

конкурсі «Кращий студент напрямку «Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва», а студент факультету агротехнологій та 

екології Іванков Дмитро посів друге місце з напряму «Агрономія». 

 

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах 

 

У 2012-2013 навчальному році в університеті було проведено 109 

предметних олімпіад, в яких взяли участь 2965 студентів університету. 

Переможці І туру, рекомендовані кафедрами, взяли участь у ІІ турі 

Всеукраїнських олімпіад. 

У 2013 році найбільш високі результати у ІІ турі показали: 

Обидєнний Євген – студент факультету інформаційних технологій та 

інженерії зайняв друге місце у Міжнародній студентській інтернет-олімпіаді 

«Сучасні комп’ютерні технології DELCAM у науці, освіті та виробництві» та 

друге місце в номінації PowerMill. 

Бондаренко Павло – студент факультету агротехнологій та екології на 

Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Плодоовочівництво і 

виноградарство» в Умані зайняв перше місце в практичному змаганні з 

плодівництва. 

Гончаренко Євген – студент механіко-технологічного факультету – 

третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з напряму «Процеси, машини та 

обладнання АПВ». 
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Охрименко Віктор – студент механіко-технологічного факультету - 

третє місце на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Транспортні 

технології та засоби в АПВ» 

Щепачова Анастасія – на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» у Києві 

отримала диплом за краще висвітлення питань теорії та практики 

технологічного обладнання харчових виробництв». 

Амелін Іван на Всеукраїнській студентській олімпіаді з ВСТВ у 

Миколаєві відзначений за високий рівень теоретичних знань за підсумками 

тестування. 

 

Рейтингування кафедр і викладачів університету 

 

В університеті у 2013 році продовжено практику рейтингування 

викладачів та кафедр відповідно до системи менеджменту якості. 

Метою рейтингового оцінювання діяльності кафедр є моніторинг 

якості управління та кількісна оцінка навчальної, наукової, 

профорієнтаційної, виховної, організаційної роботи і міжнародної діяльності. 

Відповідно до наказу «Про рейтингування кафедр університету та 

професорсько-викладацького складу» були здійснені наступні етапи: 

 самоаналіз кафедр університету; 

 робота комісій з перевірки рейтингу кафедр; 

 надання зауважень та пропозицій у навчально-методичний центр 

університету; 

 обговорення та внесення змін до методики рейтингування кафедр 

членами комісій: проректорів, деканів, голів методичних комісій 

факультетів та голів профбюро факультетів. 

За підсумками рейтингування кращими кафедрами університету в 2013 

році визнані: 

- з навчальної роботи – Обладнання переробних та харчових 

виробництв; 

- з наукової роботи – Машиновикористання в землеробстві; 

- з міжнародної роботи – Іноземні мови; 

- з профорієнтаційної роботи та виховної роботи – Українознавство; 

- з організаційної роботи – Рослинництво. 

На засіданнях методичної ради університету були враховані усі 

недоліки та пропозиції, на підставі яких вдосконалено Положення про 

організацію та проведення рейтингу кафедр та методика рейтингового 

оцінювання кафедр у 2014 році. 

Крім того, за підсумками рейтингування діяльності професорсько-

викладацького складу університету були визначені 18 кращих викладачів. 

Кращі кафедри та викладачі були заохочені преміями та занесені на 

дошку Пошани університету. 
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Результати державної атестації (денна форма навчання) 

 

Державна атестація за ОКР «бакалавр» 

 

У звітному році відповідно до вимог освітньо-професійної програми з 

відповідного напряму підготовки державна атестація проводилася у формі 

тестового державного іспиту, комплексного державного іспиту або захисту 

дипломної роботи (проекту). Державна атестація дає можливість комплексно 

оцінити набуті студентами знання з окремих дисциплін для вирішення 

практичних виробничих задач. Підсумки вказаних форм державної атестації 

наведено на рис. 2.4. 
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Державний екзамен Захист дипломной роботи (проекту)  
Рис. 2.4 – Середній бал державної атестації за ОКР «бакалавр» 

 

Державна атестація за ОКР «спеціаліст», «магістр» 

 

Виконання дипломних проектів (робіт) є завершальним етапом у 

підготовці фахівців за ОКР «спеціаліст» та «магістр», 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. 
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Рис. 2.5 - Захист дипломних проектів (робіт) (ОКР «спеціаліст») 
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Рис. 2.6 - Захист дипломних проектів (робіт) (ОКР «магістр») 

 

Таким чином, середній бал захисту дипломних робіт за ОКР 

«спеціаліст» складає «4,1», а ОКР «магістр» - «4,67», що підтверджує 

високий рівень кваліфікаційних робіт. 
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Результати державної атестації (заочна форма навчання) 

 

Заочна форма підготовки фахівців залишається практично єдиним 

каналом одержання вищої освіти особам, які працюють в аграрному секторі 

та пов’язані з сільськогосподарською галуззю. Організацію навчання за 

заочною формую здійснює навчально-науковий інститут заочної та 

дистанційної освіти ТДАТУ. 

Результати кваліфікаційного тестового іспиту, Державного 

комплексного іспиту та захисту дипломних проектів та робіт освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» наведено на рис. 
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Рис. 2.7 – Середній бал державної атестації за ОКР «бакалавр» 
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Рис. 2.8 - Захист дипломних проектів (робіт) ОКР «спеціаліст» 

(заочне навчання) 
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Рис. 2.9 - Захист дипломних проектів (робіт) ОКР «магістр» 

(заочне навчання) 

Таким чином, середній бал державної атестації студентів заочного 

навчання ОКР «бакалавр» складає 3,9 бала, а середній бал захисту 

дипломних робіт за ОКР«спеціаліст» та «магістр» - «4,3», що підтверджує 

достатній рівень кваліфікаційних робіт. 
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Результати практичної підготовки студентів 

 

Організація планування та проведення практичної підготовки студентів 

університету здійснювалась згідно з вимогами:  закону України ”Про вищу 

освіту” від 17 січня 2002 року № 2984–III; “Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 2 червня 1993 року 

№ 161; “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України” від 8 квітня 1993 року № 93; “Положення про проведення 

практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за 

кордоном” від 15 червня 2005 року № 264; освітньо-професійних програм; 

типових навчальних планів, затверджених Департаментом науки і освіти 

Міністерства аграрної політики України; «Положення про проведення 

практики студентів Таврійського державного агротехнологічного 

університету»; «Положення про регіональний навчально-практичний центр 

Таврійського державного агротехнологічного університету»; наказів ректора 

університету; рішень ректорату та вченої ради. 

Високий рівень формування професійних компетенції майбутніх 

фахівців досягається поєднанням теоретичної та практичної підготовки. Так, 

на випускних кафедрах в умовах наближених до виробничих проводяться не 

лише виробничі практики, а й навчальні, що дозволяє повністю та якісно 

реалізувати розроблені наскрізні програми практичної підготовки фахівців. 

Більшість випускових кафедр мають свої філії на виробництві, методичні 

кабінети з дипломного та курсового проектування з відповідним набором 

навчальної та методичної літератури, комп’ютерні класи. Крім того, випускні 

кафедри збільшують частку занять, які проводяться у польових умовах та 

безпосередньо на виробництві, оновлюються робочі місця, проводяться 

екскурсії, ділові ігри, застосовуються макетні зразки агрегатів, лабораторні 

стенди, мультимедійні та комп’ютерні програми, що імітують реальні 

виробничі ситуації тощо.  

Стан практичної підготовки студентів навчального закладу та заходи 

щодо формування нових підходів її організації розглядався на щорічній 

Міжрегіональній науково-практичній конференції, науково-практичних 

конференціях з кожної спеціальності, Вчених радах факультетів, засіданнях 

ректорату, деканатів, кафедр. 

Професорсько-викладацьким складом навчального закладу постійно 

здійснювалася робота з підвищення рівня організації, методичного 

забезпечення практичної підготовки студентів університету. 

Пріоритетним напрямом в навчальному процесі є практична 

підготовка студентів, забезпечення їх практичної компетентності, що є 

запорукою підвищення рівня фахівців. 

Для організації практичної підготовки у звітному навчальному році 

були задіяні 26 провідних кафедр університету, більше 200 викладачів-

керівників практик, з яких 21 професор, 136 доцентів, що складає 66,5% від 

загальної кількості керівників практик. 
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Загалом у 2012-2013 навчальному році для студентів усіх напрямів 

підготовки і рівнів кваліфікації було заплановано та проведено 93 навчальних 

і виробничих практик, в т.ч. 53 навчальних і 40 виробничих. Причому з 40 

виробничих практик 19 є переддипломні практики. Слід відзначити, що з 

цього року впроваджені навчальні практики для студентів заочної форми 

навчання, що дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців. 

Усі практики студентів за напрямами підготовки та спеціальностями в 

повному обсязі забезпечені навчально-методичною документацією: 

наскрізними, робочими програмами, деякі практики типовими програмами, 

методичними посібниками, інструкціями. 

У 2012-2013 навчальному році студенти університету проходили 

практику на 709 базах практик з 10 областей країни та Автономної 

Республіки Крим. При цьому 55 баз практик є базовими 

сільськогосподарськими підприємствами регіону, з керівниками яких були 

укладені довгострокові договори про співпрацю та проведення практичної 

підготовки студентів університету. 

Найбільш активно сприяють отриманню практичних навичок студентів 

на виробництві наступні підприємства(установи, організації) регіону: 

науково-дослідний центр ТДАТУ (с. Лазурне, с. Нове), Регіональний 

навчально-практичний центр ТДАТУ на базі ПАТ «Племзавод «Степной», 

ВАТ «Мелітопольський олієекстракційний завод», ВАТ «Гідросила МЗТГ, 

ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», ТОВ «Магніт», ПП «Модуль 2000», 

ПП «Молокозавод Олком», ВАТ «Мелітопольський елеватор», ДПДГ 

«Мелітопольське», ДПДГ «Відродження» НААН, «Мелітопольський завод 

турбокомпресорів», СБК «Дружба», ТОВ «Мрія», ПП «Таврія турбо плюс», 

ТОВ «Продмаш», ТОВ «Руслан-комплект», ПСП Агрофірма «Росія», ТОВ 

«Лана», «Дніпрянська агрофірма ім. Солодухіна», ТОВ СВП «Агрофірма 

«Дружба», ТОВ «Таврія», ТОВ «Соціновація», ТОВ «Агрофірма 40 років 

Жовтня», ТОВ «Агрофірма Україна», ТОВ «Фрідом-Фарм-Терра», ТОВ 

«Блексі фрут компані», ТОВ «АГАТ», ТОВ «Тара», ТОВ «Біол», ТОВ НВП 

«Базис», ТОВ «Термозит», Приазовський національний природний парк, 

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області, Державна СЄС в 

Запорізькій області м. Мелітополь. 

Студенти університету залучаються до роботи у конструкторсько-

технологічних, промислово-виробничих структурах, дослідних 

випробуваннях наступних підприємств та господарств регіону: ПП Науково-

виробнича компанія «РОСТА», ТОВ «РУСЛАН–КОМПЛЕКТ», ВАТ 

«Гідросила МЗТГ, ТОВ АПК «Істок», ТОВ «Нива-Плюс», ТОВ «Фрідом-

Фарм-Терра», ТОВ «АФ Зелений гай», ТОВ АФ «Мир», ТОВ АФ 

«Приазовське», Якимівська сортодослідна станція НААН, лабораторії 

«Машиновикористання в землеробстві», «Гідравлічні машини та 

гідроприводу мобільної сільськогосподарської техніки», «Технології і 

технічні засоби для рослинництва» відділу механізації сільського 

господарства НДІ механізації землеробства Півдня України. 
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Зі створенням регіонального навчально-практичного центру на базі 

ПАТ «Племзавод «Степной» отримали можливість у 2012-2013 навчальному 

році пройти виробничу практику 17 студентів університету, в т.ч. 14 

студентів механіко-технологічного факультету та 3 студенти факультету 

агротехнологій та екології. 

У 2012-2013 навчальному році студенти проходили навчальні і 

виробничі практики на базі навчально-дослідного центру університету в с. 

Лазурне, а саме 150 студентів механіко-технологічного факультету і 

факультету агротехнології та екології. 

Студенти 2-3 курсів мають можливість пройти виробниче стажування 

за кордоном. Базами закордонної виробничої практики при цьому є 

фермерські господарства зарубіжних країн Франція, США, Англія, 

Німеччина, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Польща. 

Практична підготовка неможлива без матеріально-технічного 

забезпечення. На цей час більшість проблемних питань мають одну відповідь 

– недостатнє фінансування, а збоку держави його відсутність взагалі. Тому, 

на приклад, транспортне забезпечення проведення навчальних і виробничих 

практик у 2012-2013 навчальному році було здійснено лише на 57% (у 2011-

2012 навчальному році 60%) від їх потреби. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом продовжується проводиться 

організаційна робота з подальшого вдосконалення змісту навчання. Так при 

розробці навчальних планів суттєво посилюється складова навчального 

навантаження професійних дисциплін та практичної підготовки. У минулому 

році налагоджена співпраця з бізнес-структурами, яскравим прикладом якої є 

організація лабораторних занять для інженерів-механіків на базі фірми 

АМАКО. 

 

Методична робота 

 

Кожного року в університеті проводиться науково-практична 

конференція, де обговорюються найбільш важливі питання навчально-

виховного, методичного напряму. У звітному році була проведена 

конференція на тему «Методичне забезпечення самостійно-пізнавальної 

роботи студентів». 

За матеріалами конференції вийшов черговий випуск збірника 

науково-методичних праць ТДАТУ “Удосконалення навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі”, видання якого проводиться 

щорічно. 

Викладачами університету у 2013 році видані під грифом МОН 

України 1 підручник та 7 навчальних посібників. 

Метою видавничої діяльності університету є забезпечення навчального 

процесу високоякісною навчальною та методичною літературою. 
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Науково-педагогічними працівниками розроблені також навчальні 

посібники, які мають гриф Міністерства аграрної політики та продовольства 

України або не мають грифу, але використовуються у навчальному процесі 

Науково-педагогічними працівниками університету в поточному році 

розроблено 692 навчально-методичні розробки. 

 

Організація роботи наукової бібліотеки 

 

Діяльність Наукової бібліотеки Таврійського державного 

агротехнологічного університету у 2013 р. була спрямована на підвищення 

якості інформаційного забезпечення запитів професорсько-викладацького 

складу, студентів, аспірантів і співробітників університету, подальше 

впровадження в роботу нових інформаційних технологій 

Головними завданнями бібліотеки у 2013 р. було: 

- розвиток та удосконалення єдиного інформаційного ресурсу 

бібліотеки з урахуванням перспективних напрямків підготовки фахівців. 

- розширення інформаційного аспекту роботи, надання можливості 

користувачам обслуговуватися поза межами бібліотеки через мережу 

Інтернет ; 

- розширення інформаційного потенціалу бібліотечного сайту, 

пропагування серед університетської спільноти всіх рівнів інформаційних 

ресурсів і можливостей Наукової бібліотеки; 

- закріплення за бібліотекою позицій та іміджу сучасної бібліотеки 

інноваційного типу. 

- допомога бібліотекам коледжів ТДАТУ в опануванні новітніми 

технологіями в інформаційній роботі з усіма категоріями користувачів. 

Протягом року бібліотекою зареєстровано 6187користувачів, яким було 

видано понад 600 тис. друкованих і електронних видань.  

Всіма структурними підрозділами: 

 обслуговано  - 20450 користувача; 

 зафіксовано  - 147700 відвідувань 

 видано    - 605100 документів 

Бібліотечна система обслуговування користувачів включає: 

 2 абонементи навчальної, наукової і художньої літератури; 

  2 читальних зали; 

 зал електронних ресурсів; 

  науково-бібліографічний відділ; 

  сектор науково-інформаційних ресурсів (НІР); 

  Бібліотека у гуртожитку  №1. 

Інформаційні ресурси НБ сьогодні представлені у двох видах: 

традиційному (друкованому) і електронному. 

Фонд НБ налічує 398тис. примірників. Із них: 

 Фонд друкованих видань   -363тис.прим. 

 Компакт-дисків (CD )   -662прим. 
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 Електронні видання    - 34150 прим. 

Фонди бібліотеки універсальні, але враховуючи специфіку вузівської 

бібліотеки, 53% - це навчальна література, 19% - наукова. 

Обмеженість бюджетних засобів на поповнення фонду, підвищення 

вартості друкованої продукції негативно впливали на стан формування 

документальної бази бібліотеки. У звітному році комплектування 

фінансувалося недостатньо. 

 

Таблиця 2.1 - Основні джерела поповнення фонду в 2013 р. 

Джерела надходження друкованих видань 
Примірників 

2013р. 

За рахунок коштів університету та благодійний фонд «Таврія» 20 

НМЦ  аграрної освіти 177 

Безкоштовно від кафедр ТДАТУ та книгообмін (в т.ч. НМКД) 1386 

В дар від організацій, фондів  та фізичних осіб 418 

Замість загубленої читачами 366 

Передплата на вітчизняні періодичні видання 896 

Всього за рік 3263 

 

У 2013 р. до бібліотеки  надійшло 3263 примірники нових видань, з 

яких 1668 прим. навчального характеру. Для користувачів передплачено 75 

назв українських періодичних видань. Для придбання книг та передплати 

періодики було витрачено  45.8тис. грн. (з них9 тис. грн. на книги). 

 

Таблиця 2.2 - Розподіл коштів за роками на комплектування 

Рік 

Витрати на комплектування, 

включаючи кошти на придбання книг та періодичних видань (грн.) 

всього книги періодика 

2013 45814 9158 36656 

 

Найбільшим за обсягом джерелом безкоштовного надходження в 

2013р. була передача оновлених НМКД до фонду бібліотеки. Таким чином 

отримано 893 прим. в друкованому вигляді та 191 прим. на CD. 

 

Електронна бібліотека(ЕБ), електронний каталог 

 

На базі програми « ІРБІС – 64» науковою бібліотекою створено :  

 Електронний каталог 

 Електронна бібліотека 

На сьогодні створено 14 електронних баз даних (БД), загальна кількість 

записів – 54тис. 

Для забезпечення та підтримки навчального процесу, та надання 

доступу користувачам до інформаційних ресурсів, була створена 

повнотекстова Електронна бібліотека. Електронна бібліотека налічує 34150 

цифрових документів, 80 % з яких навчального характеру.  
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Науковою бібліотекою  для поповнення та  стабільної роботи 

Електронної бібліотеки була проведена значна робота , а саме: 

 Виділено окремий файлового FTP сервер для електронних версій 

навчально-методичних комплексів кафедр. 

 розроблено логін та пароль для авторизації у Електронній бібліотеці. 

 Електронну бібліотека поповнилася навчально-методичними 

комплексами з дисциплін всіх кафедр університету. База даних НМКД 

включає - 528 дисциплін (15040 документів). 

 Проведено понад 100 індивідуальних і групових занять з 

користування Електронною бібліотекою (ЕК) та Електронним каталогом (ЕБ) 

через сайт бібліотеки для студентів денного та заочного відділень. 

 Розроблено «Покрокову інструкцію по роботі в Електронній 

бібліотеці наукової бібліотеки ТДАТУ». 

 Робота була проведена зі студентами заочного відділення які 

навчаються в коледжах ТДАТУ. Їм були присвоєні індивідуальні логіни та 

паролі. Бібліотекам коледжів на електронну пошту були відправлені 

інструкції по роботі з ЕБ та ЕК, оголошення, логіни, паролі. 

 Створено нову базу даних NTD – Нормативно-технічна документація 

 На сьогодні  бібліотека  надає студентам доступ до усіх НМКД 

кафедр  та інших електронних документів у режимі online. 

За 2013 рік до Електронної бібліотеки та Електронного каталогу через 

сайт наукової бібліотеки звернулось 3700 користувачів,ними було 

переглянуто та скопійовано понад 16 тис. електронних документів. 

Бібліотекою запровадження моніторинг використання НМКД 

користувачами. Дані моніторингу було відправлено через Alfresco на 

кафедри для ознайомлення . 

Електронна бібліотека також поповнюється текстами статей, 

монографій, збірників, навчальних видань, авторефератів дисертацій, лекцій, 

нормативно-технічною документацією, енциклопедіями, довідниками, 

навчально-методичними комплексами дисциплін. Доступ до повнотекстових 

матеріалів здійснюється після проходження авторизації користувачами. Для 

авторизації до БД «Читатель вуза» було внесено 4420 користувачів.  

Кожному з яких було присвоєно особистий логін та пароль для роботи в 

Електронній бібліотеці. Пошук документів в ЕБ відбувається за автором, 

заголовком, датою публікації, типом документу.  

У структуру Електронної бібліотеки входять 7 повнотекстових баз 

даних:  

- БД TSATYFT– Навчальна література - 1001 

- БД LECTFT -  Лекції викладачів ТДАТУ -  817 

- БД DRMFT - Дисертації, автореферати дисертацій, монографії - 28 

- БД ERBFT -  Енциклопедії, довідники  -  93 

- БД PPSFT  Публікації професорсько-викладацького складу  -  722 

- БД STORYFT   Історія та сьогодення ТДАТУ  -  124 
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Забезпечення дисциплін навчально-методичними виданнями – 

важливий показник діяльності вузівської бібліотеки. Стан забезпеченості 

студентів навчальною літературою постійно аналізується НБ.  

Бібліотекою створено базу даних «Книгозабезпечення навчальних 

дисциплін» поповнення якої продовжувалося і у 2013р. Всього в ній 

відображено забезпечення 540 дисциплін, які на цей час викладаються в 

університеті. Електронна  БД дозволяє більш оперативно вносити і 

отримувати інформацію щодо забезпечення дисциплін необхідною 

літературою. Крім друкованих видань навчальної літератури, до картотеки  

вносяться і видання на електронних носіях.  

Незабезпечені дисципліни бібліотека самотужки намагається заповнити 

електронними підручниками, запозиченими з Інтернет-мережі. 

Для забезпечення навчальному процесу науковою бібліотекою 

проводиться:  

 видача комплектів літератури студентам та індивідуальне 

обслуговування студентів старших курсів 

 виставки та перегляди навчального характеру, які допомагають 

студенту зорієнтуватись у виборі навчальної літератури: 

 Вивчаємо в семестрі: «Тобі, агрономе», «Готуємось до 

іспитів», «На допомогу дипломнику», «Тобі, першокурснику», 

«Пишемо курсову і дипломну роботу - Вмій вчитись» 

 Вивчаємо дисципліну 

 постійні виставки: 

 Видання викладачів ТДАТУ 

 Методичні видання кафедр 

 Публікації викладачів ТДАТУ у наукових журналах  

 Сучасні технології навчання 

 Інформація – фундамент науки 

 перегляди на допомогу дипломному проектуванню для студентів 

4-5 курсів усіх факультетів. 

Запити студентів задовольнялись не тільки в стінах наукової 

бібліотеки, а й у бібліотеці гуртожитку №1. 

Важливим напрямком роботи бібліотеки формування інформаційної 

культури студентів. У звітному році з інформаційної культури користувача 

проведено64заняття(24 для 1-х курсів та 3-х(скорочена форма навчання) та 

40 для студентів старших курсів, магістрів).  

Крім обслуговування друкованими виданнями, користувачі бібліотеки 

працюють у Залі електронних ресурсів. За звітний період Зал ЕР відвідало –

5500 користувачів, яким було видано понад 70 тис. електронних документів 

(СД-дисків та мережевих е –документів). 

Зал електронних ресурсів надає широкий спектр послуг: 

 доступ до ЕК, ЕБ,  Інтернет – ресурсів; 

 доступ до НМКД кафедр ТДАТУ (е - ресурс); 

 багатоаспектний пошук документів в електронному каталозі; 
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 вільний доступ до повнотекстових електронних документів; 

 копіювання інформації на власні переносні носії; 

 консультативна допомога у пошуку необхідної інформації; 

 перевірка флеш-носіїв на віруси. 

Враховуючи побажання студентів, у залі ЕР встановлено 15 програмам 

для навчання . 

Впродовж навчального року значно зростає навантаження на зал ЕР. 

Сьогодні ми відчуваємо, що необхідно збільшувати кількість АРМ (ПК) для 

роботи  студентів у залі ЕР. 

 

Web–сайт наукової бібліотеки 

 

Web-сайт наукової бібліотеки (адреса http://www.Lib-tsaa.in.ua) 

розвивається як інформаційний портал, який забезпечує повноту, 

актуальність і доступність інформації, і орієнтований на підтримку освітньої 

та наукової діяльності як наукової бібліотеки так і університету. В даний час 

включає понад 500 файлів для навчального, наукового та пізнавального 

процесу. Наукова бібліотека  збільшила об’єм пам’яті і придбала хостінг  на  

3 ГБ для розміщення сайту НБ. 

Структура та зміст сайту вдосконалюється, постійно редагується. В 

2013 році було створено та розміщено на сайті 5 нових розділів: 

 Навігатор змісту фахових видань; 

 Віртуальна подорож; 

 НМКД; 

 Електронна бібліотека; 

 Електронна доставка документу. 

У 2013 році кількість успішних звернень до Web-сайту Наукової 

бібліотеки за рік склало понад 5тис., що на 40% більше ніж у 2012 р. 

Аналіз звернень до сервера дозволяє виявити «географію» запитів: 

тільки близько 40% звернень зареєстровано з комп'ютерів мережі 

університету, інші запити припадають на зовнішніх користувачів, це Україна, 

Росія, Польща, США, Бразилія, Ісландія, Вірменія, Білорусія, Німеччина, 

Швеція, Португалія, Австралія, Чеська Республіка, Велика Британія. 

Інженером була проведена комплексна робота з модернізації 

комп’ютерної мережі в бібліотеці . Для забезпечення цілодобової роботи 

Електронного каталогу та Електронної бібліотеки було здійснено 

переустановку та налаштування програми Web-ІРБІС, постійно проводиться 

копіювання БД. 

У соціальних мережах наукова бібліотека має БЛОГ НБ 

(http://libtsaa.blogspot.com) та сторінку ВКОНТАКТЕ 

(http://libtsaa.blogspot.com). Відвідування сторінок складає 2500. 

 

 

 

http://www/
http://libtsaa.blogspot.com/
http://libtsaa.blogspot.com/
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Культурно - просвітницька діяльність 

 

У звітному році культурно - просвітницька робота Наукової бібліотеки 

була спрямована на всебічне пропагування серед студентської  молоді 

загальнолюдських цінностей, формування  національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей, духовної зрілості та 

любові до свого рідного краю і його багатої   спадщини. 

До своєї роботи бібліотека  підходить творчо, використовуючи 

різноманітні форми роботи. Всього було  проведено: 

 Тематичних виставок і переглядів літератури - 165 

 Літературно-тематичних вечорів, презентацій - 8 

 Тематичних бесід, оглядів, екскурсій - 14 

 літературно-музично-тематичних вечори - 3 

 презентація бібліотеки - 1 

 патріотична година  та година-реквієм - 3 

 зустрічі з цікавими людьми - 2 

 флешмоб – 1. 

Серед найбільш важливих заходів були такі: 

 У Центрі культури і дозвілля ТДАТУ (ЦКіД) проводилась 

Презентація наукової бібліотеки «Бібліотечна стежина в освіті» з 

застосуванням мультимедійних засобів; 

 патріотична година: «Пам'ять серця жива» (до 70-річчя визволення 

м. Мелітополя); 

 літературно-історична година-реквієм «Голгофа голодної смерті» 

до 80-річчя Голодомору; 

 Цикл заходів «Зустрічі з цікавими людьми»; 

 літературно-тематичний вечір «Поети–ювіляри 2013 року ( у 

гуртожитках №1 та №3); 

 літературно-музичний вечір: «Гімн коханню»; 

 до Дня книги захід нового формату – флешмоб «Скажи книзі – 

Так!»; 

 Заходи до відзначення  ювілеїв видатних вчених, письменників 

В поточному році прочитано 9 тематичних бесід в академічних групах 

та бібліотеках гуртожитків. Теми бесід наступні: 

- Преобразование уездного городка (історія м. Мелітополя); 

- Народжені в Україні; 

- Історія пам’ятників Запорізької області;  

- Календарі всіх часів і народів 

- Осенние мотивы классической японской поэзии; 

- Napoleon: образ Наполеона в литературе; 

- Мастер (М. Булгаков). 

У звітному році  наукова бібліотека на сайті презентувала 

користувачам 8 віртуальних виставок. 
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Бібліотека у звітному році провела наступні інформаційно–ділові 

заходи:  

 Дні дипломника -5; 

 День кафедри – 2; 

 День молодого науковця. 

У минулому році велика увага приділялася удосконаленню 

інформаційних послуг. Відділами наукової бібліотеки надаються послуги:  

 патентний пошук до дисертацій, НДР; 

 створення тематичних колекцій патентів по запитам; 

  редагування списків до наукових робіт; 

 підготовка бібліографічних покажчиків; 

 інформаційне супроводження науково-дослідних робіт  

науковців університету; 

 систематизація статей співробітників за УДК; 

 електронна доставка документів абонентам. 

Бібліотека в інформаційному середовищі університету виконує дуже 

важливу функцію – збирання, збереження і розповсюдження наукової 

спадщини закладу. Працівники наукової бібліотеки університету докладають 

чимало зусиль, щоб не тільки зробити доступним для користувача 

книжковий фонд бібліотеки, але й надати відомості про розвиток науки в 

університеті, про сам навчальний заклад, його вчених, діяльність наукових 

шкіл тощо. З початку свого існування бібліотека збирає і описує публікації 

професорсько-викладацького складу університету. Ця робота постійно 

продовжується. За звітний період бібліотекою було закінчено 7-й випуск 

покажчика «Публікації викладачів ТДАТУ (2006 – 2010 роки)» (по 

факультетам). 

На сьогодні бібліотечна мережа включає 24 комп’ютери, 5 (сканери, 

принтери, БФП), що дає можливість удосконалювати всі процеси роботи, 

пов’язані з інформаційними технологіями.  

Сьогодні бібліотека добре розуміє свою місію та завдання, які ставить 

перед нею сучасна система вищої освіти в Україні.  

Ми ясно бачимо перспективи і прагнемо найефективніше виконувати 

своє основне завдання щодо створення надійної інформаційної бази для 

подальшого удосконалення навчального процесу та розвитку науки, 

розширення вільного доступу до інформації. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховання нової генерації громадян, наділених найкращими морально-

етичними, культурно-освітніми якостями, почуттями патріотизму і обв’язку 

перед суспільством, з притаманними їм високою громадянською зрілістю та 

професійною компетентністю – одне із провідних завдань ТДАТУ. 

Виховна робота (національно-громадянське виховання студентської 

молоді) є складовою частиною освітянської діяльності університету. Вона 

базується на основі законодавчих актів стосовно молодіжної політики в 

Україні. Виховання інтелектуальної аграрної еліти суспільства в університеті 

здійснюється на основі цілеспрямованого формування національно-

громадянських засад, професійних знань, умінь та навичок студентів як 

майбутніх фахівців АПК України. 

Зусилля науково-педагогічних працівників ТДАТУ спрямовані на 

виховання цілісної і гармонійно розвиненої особистості, фахівця з сучасним 

рівнем професійної підготовки і широким світоглядом, розвиненим інтелектом, 

незалежним рівнем загальної, національної та правової культури. 

На новому етапі державотворення в Україні, а також у процесі інтеграції 

вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх просторів, коли 

усе більше актуалізується утвердження норм і цінностей, що повинні бути 

притаманні людині ХХІ століття, особливої уваги потребує формування 

громадянської компетентності студентської молоді. У зв’язку з цим 

стимулюється адекватне наповнення змісту виховання. Така вимога 

узгоджується з нормами Болонського процесу.  

У виховній діяльності ми керуємося законодавчими актами та 

нормативними документами стосовно питань освіти, виховання, охорони 

здоров’я, соціально-правового захисту студентської молоді. Серед них: 

- Конституція України; 

- Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»; 

- Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту»; 

- Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ ст.) »; 

- Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти; 

- Концепція національного виховання студентської молоді; 

- відповідні накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України та ін. 

Враховуючи основоположні нормативні акти щодо здійснення виховного 

процесу у вищих навчальних закладах, від науково-педагогічних працівників 

університету вимагається: 

- вжити конкретних заходів щодо розвитку у студентства поваги до прав 

і свобод людини і громадянина України, конституції України, державної 

символіки, опанування культурного надбання українського народу; 

- виховання чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям 

віри у верховенство Закону; 

- виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного 

минулого Українського народу; 
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- впровадження у суспільну свідомість молоді загальнолюдських 

моральних цінностей; 

- формування здорового способу життя, відмову від шкідливих для 

здоров’я звичок, систематичне заняття фізкультурою, спортом, загартування, 

раціональне харчування; 

- виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального 

закладу, викладачів, наставників, наставників, виховання оптимізму та 

впевненості у своєму майбутньому; 

- підтримання нормального психологічного клімату в студентському 

колективі і сім'ї, культивування корисних умінь; 

- розвиток та ствердження студентського самоврядування. 

Конкретизація проведення виховної роботи в університету базується на: 

- Концепції виховної роботи ТДАТУ; 

- Положенні про Систему виховної роботи ТДАТУ 

- Комплексному плані виховної роботи ТДАТУ на навчальний рік. 

Концепція виховної роботи університету спрямована на створення 

ефективних умов для розвитку кожного студента. Головним принципом 

концепції є безперервність виховного процесу, а це передбачає наступність і 

послідовність виховання студентів на всіх рівнях освіти. 

В основу Концепції виховної роботи в ТДАТУ положено Концепцію 

національного виховання в Україні. 

У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє 

цілеспрямована Система національного виховання студентів, мета якої 

конкретизується через такі виховні завдання: 

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; 

- виховання поваги до законів України, державної символіки, 

формування правової культури; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу; 

- формування високої мовної культури; 

- формування громадської активності через включення студентів у 

процес державотворення; 

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів студентів, забезпечення 

умов їх самореалізації; 

- забезпечення охорони і зміцнення фізичного, психічного та духовного 

здоров’я; 

- збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у 

відродженні забутих та створення нових національно-культурних традицій 

міста, університету, розвиток художніх здібностей студентів. 

Пріоритетними напрямками Системи виховання ТДАТУ є національно-

патріотичне, правове, професійне, морально-етичне, статеве, екологічне, 

художньо-естетичне виховання, пропаганда здорового способу життя.  Форми і 

методи виховної роботи за цими напрямками спираються на народні традиції, 

кращі надбання національної та світової педагогіки. 
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Вихідними положеннями планування виховного процесу є принципи 

національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до 

змісту, організації і методів виховання. Його мета і завдання виходять із 

загально-педагогічних та психологічних принципів. Враховується й те, що 

світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли 

засвоєння їх відбувається в цікавій та емоційній формі. Тому перевага 

надається тим формам і методам роботи із студентами, які викликають у них 

посилену зацікавленість. 

Напрямки дій Комплексного плану виховної роботи університету, як 

правило, наступні: 

- організаційна робота; 

- тематичне проведення виховних годин в академічних групах; 

- національно-патріотичне виховання; 

- морально-правове виховання; 

- професійне, трудове виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- фізичне виховання; 

- екологічне виховання; 

- сімейно-родинне виховання; 

- виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої студентської 

молоді; 

- робота структурних підрозділів Системи виховної діяльності; 

- підведення підсумків (різноманітні огляди-конкурси на рівні 

університету спільно з профспілковим комітетом). 

Напрям національно-патріотичне виховання проводиться з метою 

формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання української держави, вивчення бойових традицій та героїчних 

сторінок українського народу, збройних сил України, формування національної 

свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, бажання працювати для 

процвітання свого народу та готовності захищати свою державу. 

Це широкий комплекс заходів, які формують світогляд студентської 

молоді, її патріотизм, життєву позицію, любов до рідної землі, до українського 

народу, його мови, історії, культури і традиції. Цей напрям включає: 

- виконання Планів заходів з підготовки та відзначення річниць 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні; 

- відзначення Дня захисника Вітчизни, визволення України і м. 

Мелітополя від німецько-фашистських загарбників; 

- обов’язкові екскурсії до національних історико-культурних 

заповідників і музеїв, відвідування кожного семестру Обласного Краєзнавчого 

музею в м. Запоріжжя, де проходять конференції, виставки та інші культурно-

просвітницькі патріотичні заходи; 

- зустрічі з видатними людьми України; 

- постійні зустрічі студентів з членами Ради ветеранів міста, 

університету на виховних годинах; 

- участь у міських заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодомору. 
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Великий виховний вплив мало відзначення багатьма заходами 20-ї 

річниці Незалежності України. 

Морально-правове виховання проводиться з метою прищеплення поваги 

до прав і свобод людини і громадянина України, Конституції, державної 

символіки, розвитку правової орієнтації, дотримання правових норм, обов’язків 

громадянина України, розвитку моральних почуттів, потреби поводити себе 

згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, опанування духовною 

культурою нації, загальнолюдськими моральними цінностями. 

В університеті працює правовий лекторій, в якому планово проходять 

лекції юристів юридичного відділу університету, викладачів-правовиків для 

студентів всіх факультетів. Юристи університету надають безкоштовно 

юридичні консультації малозабезпеченим верствам населення міста, 

представляють їх інтереси в суді. Для студентів всіх факультетів постійно 

організовуються зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

Професійне трудове виховання проводиться з метою формування творчої 

працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними 

навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань 

про ринкову економіку, може самостійно віднайти застосування власним 

здібностям, талантам, нахилам у системі виробництва, науки, освіти, 

формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

включення її у процес державотворення, реформування суспільних стосунків. 

Виконанню завдань цього напряму, перш за все, сприяють Дні 

факультетів, які проходять за окремими планами. 

Художньо-естетичне виховання проводиться з метою формування та 

розвитку естетично-художнього сприйняття світу, формування естетичних 

поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях 

цивілізації, які поєднують естетичну свідомість, здібності та активну естетично-

художню діяльність. 

Фізичне виховання проводиться з метою утвердження здорового способу 

життя, формування фізичних здібностей особистості, зміцнення здоров’я, 

гармонії тіла і духу, людини і природи. 

Основа реалізації – ствердження здорового способу життя, фізичного 

вдосконалення, заняття фізичною культурою. 

Екологічне виховання проводиться з метою формування екологічної 

культури особистості, свідомої поведінки, національної гідності, усвідомлення 

себе частиною природи, відчуття відповідальності за національне багатство, 

привчання молоді до активної екологічної діяльності, виховання нетерпимого 

ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

У напряму екологічного виховання протягом року проходять на постійній 

основі: 

- екологічні акції «Чистий берег» щодо благоустрою берегу річки 

Молочна; 

- проведення на території міського парку відпочинку ім. М. Горького гри 

для студентів міста «Освітній геокешинг» (цей захід проходить у межах 

виконання Проекту «Соціальна інтеграція та розвиток громадської 
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відповідальності молоді в Україні», який впроваджує ООН в Україні); 

- науково-практична конференція «Духовна екологія – шлях до 

гармонізації особистості», метою якої є утвердження морально-духовної 

свідомості, екологічної культури як основи виховання людини нової формації; 

- науково-практична конференція «Екологічні проблеми сучасного світу 

та шляхи їх вирішення» та ін. 

Сімейно-родинне виховання проводиться з метою сприяння виховання 

фізично і морально здорової особистості, ознайомлення студентів з 

законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і психології сімейного 

життя, закріплення гарних толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків 

та дівчат. 

Для реалізації виховних заходів Комплексного плану виховної роботи в 

університету поєднуються дії 

- РЕКТОРАТУ; 

- ДЕКАНАТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ; 

- КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТІВ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ В КОЖНІЙ 

АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ КУРАТОРІВ ГРУП); 

- ТЕМАТИЧНИХ КОМІСІЙ (ПІДРОЗДІЛІВ) СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 

- ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ; 

- БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ; 

- СПОРТИВНОГО КЛУБУ УНІВЕРСИТЕТУ «ТАВРІЯ-

УНІВЕРСИТЕТ»; 

- ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ І ІНФОРМАЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ; 

- МУЗЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ; 

- РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ; 

- органів студентського самоврядування університету. 

Основні задачі ректорату з точки зору організації виховного процесу в 

університету є наступні: 

- вироблення університетської Концепції виховної роботи, забезпечення 

гуманітаризації (гуманістичної спрямованості) навчально-виховного процесу; 

- організація роботи «Ради з виховної роботи університету», 

- забезпечення високого рівня інформаційного забезпечення управління 

виховним процесом; 

- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів; 

- зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю університету 

таких співробітників організацій міського, обласного та республіканського 

рівнів, що можуть прийняти активну участь у формуванні відповідного до 

сучасних вимог середовища виховного впливу на студентство; 

- координація взаємодії підрозділів системи виховної діяльності в 

університету, забезпечення системно-цільового підходу до планування 

виховної роботи; 

- координація діяльності заступників деканів з орг.-виховної роботи, 

організація допомоги викладачам – кураторам (наставникам) у проведенні поза 
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навчальної роботи зі студентами, координація діяльності ради кураторів 

університету; 

- організація функціонування органів студентського самоврядування, 

забезпечення взаємодії адміністрації та студентського самоврядування, 

проведення для студентських лідерів занять «Школи студентського активу 

університету»; 

- проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних 

конференцій, семінарів та ін.; 

- визначення кращих студентів за низкою номінацій; 

- узагальнення позитивного досвіту виховної роботи, організація 

наукових досліджень з проблем виховання у вищій школі. 

Важливим напрямком діяльності ректорату є організації виявлення, 

навчання і підтримка розвитку обдарованої студентської молоді в університеті. 

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення 

сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і 

знань у певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також 

залучення науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою 

молоддю розроблена відповідна університетська Програма роботи з 

обдарованою молоддю. 

Основні засади Програми: 

- створення університетської системи виявлення та відбору обдарованої 

молоді; 

- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з 

обдарованою молоддю; 

- розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом 

створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем 

виявлення, навчання і підтримки обдарованої молоді; 

- удосконалення університетської нормативної бази щодо організації та 

поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю; 

- залучення обдарованої молоді до здобуття додаткових знань та умінь з 

метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації; 

- оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю; 

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

- координація діяльності у сфері розвитку та підтримки обдарованої 

молоді; 

- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних 

технологій навчання і виховання обдарованої молоді.  

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 

- удосконалення університетської нормативної бази щодо підтримки 

обдарованої молоді; 

- видання посібників, розроблення технічних засобів навчання, 

навчальних програм спецкурсів, факультативів, спрямованих на розвиток 

здібностей обдарованої молоді; 
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- формування системи виявлення обдарованої молоді; 

- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності із створенням гуртків, що працюють з 

обдарованою молоддю; 

- проведення всеукраїнських, університетських олімпіад, конкурсів, 

конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі обдарованої 

молоді у міжнародних інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях; 

- створення та розширення університетський інформаційно-аналітичний 

банк даних «Обдарованість». 

Деканати факультетів: 

- очолюють виховну роботу на факультетах; 

- визначають нові підходи, форми організації і шляхи посилення 

виховної роботи; 

- відроджують роль виховання як найголовнішого напряму діяльності 

вищого навчального закладу в навчально-виховному процесі; 

- активізують ефективні форми навчально-виховного процесу; 

- контролюють та координують роботу заступників деканів з виховної 

роботи; 

- сприяють фаховому спрямуванню особистості; 

- впроваджують культурно-освітні принципи виховання та розвитку 

творчих здібностей; 

- формують світоглядні переконання; 

- заслуховують звіти заступників деканів та наставників на вчених радах 

факультетів, засіданнях кафедр та факультетських зборах. 

Заступники деканів, що очолюють організаційно-виховну роботу на 

факультетах: 

- проводять по семестрове планування виховної роботи на факультеті за 

основними напрямками виховання; 

- проводять організаційну роботу на факультеті з формування 

студентського самоврядування факультету; 

- надають методичну допомогу наставникам академічних груп у 

виховній роботі за усіма напрямками виховання; 

- контролюють проведення інформаційно-виховних годин; 

- беруть безпосередню участь у поселенні студентів у гуртожиток; 

- складають і контролюють графіки відвідувань та чергування 

викладачів у студентських гуртожитках; 

- проводять збори наставників груп; 

- здійснюють систематичний контроль за роботою студентської ради на 

факультеті; 

- сприяють створенню належного морально-психологічного клімату у 

студентському середовищі; 

- пропагують здоровий спосіб життя та фізичне виховання; 

- звітують на вчених радах факультетів про стан виховної роботи. 

Місце кафедр факультетів у виховному процесі університету – 

формування виховного впливу викладачів на студентство під час проведення 
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занять, організація роботи на кафедрах різноманітних гуртків та клубів за 

інтересами, проведення різнопланової науково-дослідної роботи разом зі 

студентами, забезпечення роботи в кожній академічній групі наставників 

(наставників) груп. 

У ТДАТУ на кафедрах діє принцип, що забезпечити формування 

особистості може діяльність пошуково-дослідницького характеру. Саме 

науково-дослідницька діяльність студентів є однією з найважливіших форм 

навчального процесу, що сприяє розвитку творчого мислення, відповідальності 

та вміння обстоювати свою точку зору. Науково-дослідницька діяльність 

студентів передбачає розвиток професіоналізму особистості та її діяльності 

майбутнього фахівця.  

Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є 

система кураторів університету, яка має такий вигляд: 

- куратори академічних груп; 

- відповідальні за виховну роботу (старші куратори) кафедр; 

- рада кураторів університету. 

Куратори академічних груп: 

- проводять виховну роботу в академічних групах та студентських 

гуртожитках; 

- проводять загальні збори, організовують зустрічі, бесіди, диспути, 

залучають фахівців та професіоналів до роботи з студентством; 

- постійно контролюють виконання студентами навчального плану; 

- формують у кожного студента поняття про студентство, мету та 

завдання вищої освіти взагалі та професійної окремо; 

- спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності; 

- забезпечують участь студентів у факультетських, загально 

університетських культурно-масових заходах та громадському житті; 

- проводять індивідуальну роботу із батьками студентів, які порушують 

правила проживання в гуртожитку; 

- систематично опікуються житлово-побутовими умовами студентів. 

Викладачі-наставники академічних груп організують свою роботу на 

основі Положення про інститут кураторства в університеті. Для підведення 

підсумків виховної роботи кафедр університету діє Положення про підведення 

підсумків роботи кураторів груп університету. 

Протягом навчального року постійно здійснюється контроль форми і 

змісту проведення кафедральної виховної роботи. На початку навчального року 

і в кінці кожного семестру проводяться семінари наставників груп на рівні 

університету і факультетів, на яких підводяться підсумки виховної роботи. 

Активно працюють за напрямками виховання в Системі виховної 

діяльності університету кафедри суспільних наук. Кафедри українознавства, 

економічної теорії та філософії і соціології організують разом з наставниками 

роботу за напрямками: 

- відродження народних традицій, звичаїв та обрядів; 

- затвердження (збереження) цілісності нації і її духовного скарбу – 
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мови; 

- підвищення рівня соціокультурної компетенції майбутнього 

спеціаліста; 

- вивчення народної культури та місцевої історії; 

- формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній 

естетиці та кращих надбаннях людської цивілізації; 

- реалізація заходів відповідно до розробленого для наставників груп 

календаря історичних та святкових дат та ряд інших. 

До того ж, кафедри гуманітарного циклу проводять в студентській 

аудиторії лекції та бесіди просвітницького характеру. Тематика лекцій та бесід 

гуманітарного циклу для виступу викладачів в студентській аудиторії на 

кураторських годинах формується відповідно до потреб сьогодення.  

Деякі із вказаних тем: 

- методи цивілізованого вирішення конфліктів в міжособистісних 

стосунках; 

- іміджотворча діяльність молодої людини; 

- політична реформа в Україні – шлях до демократизації суспільства; 

- виховання студентів в дусі толерантності; 

- філософське обґрунтування загальнолюдських прав; 

- результати моніторингу студентів ТДАТУ на підставі соціологічних 

досліджень; 

- вплив виховання на формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді; 

- формування світогляду студентської молоді; 

- норми поведінки в суспільстві і причини відхилення від них; 

- бюджет часу студента – логіка формування; 

- вплив ЗМІ на моральний облік сучасного студента; 

- проблеми етики сучасного студента; 

- основи української державності, культури та духовності, права, етики, 

психології, діловодства; 

- євроінтеграція України: «за» і «проти»; 

- культурні стосунки України і країн Європи: історія і сьогодення; 

- земля як предмет купівлі-продажу: «за» і «проти»; 

- сучасний стан культури в Україні; 

- проблеми правового виховання молоді; 

- правове забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

в Україні як важливий чинник забезпечення генофонду; 

- право власності на природні ресурси та його зміст; 

- правова охорона земель; 

- українська державна символіка; 

- мова і навколишнє середовище; 

- сучасний розвиток макроекономіки України; 

- особливості розвитку сучасної ринкової інфраструктури; 

- економічна та енергетична оцінка сільськогосподарського 

виробництва: теорія і практика; 
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- основні соціально-економічні аспекти державного підприємництва в 

Україні; 

- економіка добробуту: догми та реальність; 

- система оцінювання за Болонським процесом; 

- малий бізнес в системі АПК; 

- роль лізингових операцій у модернізації технічного парку аграрних 

підприємств; 

- сучасні особливості формування світового ринку робочої сили; 

- розвиток підприємництва а аграрній сфері економіки; 

- моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень. 

Як відзначалося на засіданнях Навчально-методичної комісії з виховної 

роботи науково-педагогічних працівників вищих аграрних закладів освіти III – 

IV рівнів акредитації, під час роботи різного рівня конференцій та семінарів, в 

університеті, як позитивний момент та досвід для запровадження в інших 

аграрних ВНЗ, успішно функціонують тематичні комісії (підрозділи) Системи 

навчально-виховної діяльності. 

Основна задача комісій – організація на професійному рівні виховних 

заходів за напрямками виховання. Склад комісій формується, як правило, із 

науково-педагогічних працівників університету, які мають відповідну 

кваліфікацію з тих чи інших питань (правове виховання, екологічна просвіта, 

педагогічна майстерність і таке інше). Виховні завдання комісій 

передбачаються при плануванні виховної роботи університету. 

Перелік структурних підрозділів Системи навчально-виховної роботи 

університету у 2013 році був наступний: 

1. ШКОЛА ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Керівник: Овчаров В.В. – зав. каф. "Теоретична і загальна 

електротехніка". 

2. РАДА КУРАТОРІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Керівник: Грицаєнко І.М. – помічник ректора з організаційних питань, 

виховної роботи та студентських справ. 

3. КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

Керівник: Власюк Ю.О. – керівник методичного центру університету, 

доц. каф. "Економіка підприємства". 

4. КОМІСІЯ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Керівник: Максимець О.М. – зав. каф. "Українознавство". 

5. КОМІСІЯ З МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ 

Керівник: Мельник О.О. – доц. каф. "Українознавство". 

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 

Керівник: Карман С.В. – зав. каф. "Економічна теорія". 

7. КОМІСІЯ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ  

Керівник: Рябінін С.Л. – директор Центру культури і дозвілля 

університету. 

8. КОМІСІЯ З ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЇ 
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Керівник: Білоцька О.М. – директор Наукової бібліотеки університету. 

9. СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ТДАТУ" 

Керівник: Голованов М.В. – ст. викл. каф. "Фізичне виховання і спорт", 

майстер спорту. 

10. КОМІСІЯ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ (ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛУБ 

"ЛЮДИНА І ПРИРОДА") 

Керівник: Халіман І.О. – зав. каф. "Екологія та охорона навколишнього 

середовища". 

Центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету є основним місцем 

проведення культурно-масової роботи. В ЦКіД, крім проведення різноманітних 

культурно-масових заходів, організовано клубну роботу, роботу колективів 

художньої самодіяльності. 

У ЦКіД університету постійно діє на постійній основі до 20 базових 

колективів художньої самодіяльності університетського рівня та більше 50 

художніх колективів факультетів. 

Базовими колективами художньої самодіяльності університету є: 

- Народний хореографічний ансамбль «Юність». 

- Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана». 

- Студія сучасної хореографії «Екстрім». 

- Танцювальна група «Дзеркало». 

- Вокальний колектив «Колаж». 

- Вокальний колектив «Мюзик сейф». 

- Студія сольного співу. 

- ВІА «Імпульс». 

- Молодіжна студія «СМС». 

- Ансамбль бардів «Вертикаль». 

- Студія сучасної музики. 

- Вокальна студія «Імпрвіз». 

- Студія гри на гітарі. 

- Студія східного танцю. 

- Танцювальна група стилю брейк данс. 

- Студія гри на духових інструментах. 

- Творча майстерня. 

- Студія сучасної музики. 

-  Команда КВК МТФ. 

- Команда КВК Енергетичного факультету. 

- Команда КВК ФАТЕ. 

- Команда КВК Економічного факультету. 

- Команда КВК ФІКТ, та інші 

У 2013 році на базі та за участі ЦКіД було проведено більш як 50 

культурно-масових заходів різного рівня. 

Деякі з них: 

- Засідання об’єднання – Ліра «Віра, Надія, Любов». 

- Концерт «Студ. рада збирає друзів». 

- Конкурс (між факультетський) «Нові імена». 
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- Концерти до дня відкритих дверей. 

- Вечір відпочинку учасників художньої самодіяльності ЦКіД. 

- Посвята в студенти по факультетам. 

- Концерт - вручення дипломів по факультетам. 

- Фестиваль КВН. 

- Зліт студентського активу. 

- Вогник для ветеранів. 

- Містер університет. 

- Міс університет. 

- Концерт до дня 8 березня. 

- Масляна. 

- Історична гостинна «Від душі до душі». 

- Вечір відпочинку «И только в музыке гармония есть». 

- Караоке для закоханих. 

- Урочисті події до дня Перемоги. 

- Вогник для ветеранів війни на день визволення міста від німецько-

фашистських загарбників. 

- Концертно-ігрова програма для першокурсників. 

- Концерт фак. АТЕ до Дня Землі і день факультету. 

- Концерт на базі відпочинку  «Салют». 

- Урочистий концерт до дня визволення міста Мелітополя. 

- Презентація «Бібліотечна стежина». 

- Брейн –ринг. 

- Новорічний вечір для співробітників. 

- Конкурсна програма до дня закоханих. 

- Концерт до дня інженера –механіка (МТФ). 

- Концерт до дня робітника культури. 

- Міський концерт до річниці незалежності України. 

- Тематично-музична гра «Караоке у дворі» (проводиться на протязі 

навчального року). 

- Тематичні вечори для студентів університету та молоді міста (щотижня 

протягом навчального року). 

- Участь у святковому концерті до дня молоді. 

- Концерт до дня матері. 

- Всеукраїнський фестиваль народної творчості серед колективів 

аграрних ВНЗ «Софіївські зорі», місцевий і обласний етапи». 

- «Вогонь пам’яті» (літературно-музичний журнал). 

- Хелоуін. 

- Обласні змагання «Запорізька січ» м. Запоріжжя. 

- Мітинг біля пам’ятника В.С. Висоцького. 

- Конкурсно-ігрове шоу. 

- День факультету АТЕ. 

Серед видатних досягнень художніх колективів університету можна 

відмітити наступне. 

1. На основі рішення жюрі етапів Всеукраїнського фестивалю художньої 
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творчості серед колективів аграрних ВНЗ України «Софіївські зорі» 

переможцями неодноразово було визнано: народний Студентський хоровий 

колектив української пісні; зразковий Колектив естрадного танцю «Світлана»; 

народний Театр пісні «ШОКОЛАД»; народний Хореографічний ансамбль 

«Юність»; студентський театральний колектив; духовий оркестр «Диксиленд-

університет»; колектив оригінального жанру «СТАРС». 

2. Зразковий колектив естрадного танцю «Світлана» університету - 

чемпіон України з сучасної хореографії естрадної прем’єр-ліги, лауреат 

республіканських конкурсів, лауреат Всеукраїнського конкурсу з сучасної 

хореографії «Фантазії моря», неодноразовий переможець обласних конкурсів 

сучасної хореографії. 

У 2013 календарному році художні колективи університету прийняли 

участь у конкурсах і фестивалях та перемогли: 

1. Міжнародний відкритий рок фестиваль «Крок у майбутнє» м. Херсон. 

Диплом ІІ ступеня – ВІА «Імпульс». 

2. III міжнародний фестиваль - конкурс «Planet of Stars» м. Севастополь 

АРК. Диплом ІІ ступеня – вокальна студія «Колаж». 

3. Фестиваль мистецтв «Восточные ворота» м. Бахчисарай АРК Диплом І 

ступеня – Зразковий ансамбль естрадного танцю «Світлана». 

4. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі» 

обласний етап: 

Диплом І ступеня – Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана», 

                                  хореографічний дует «Дзеркало», 

                                  Роман Кудінов, 

                                  Богдан Іванков, 

                                  вокальний дует «Старс», 

    народний ансамбль «Юність» 

                                  Ангеліна Бут. 

Диплом ІІ ступеня – Музична студія «Академія» 

5. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі» 

регіональний етап: 

Диплом І ступеня – зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана», 

                                   хореографічний дует «Дзеркало», 

                                   Роман Кудінов, 

                                   Богдан Іванков, 

                                   Вокальний дует «Старс», 

     народний ансамбль «Юність» 

                                   Ангеліна Бут. 

На високому рівні розвиток художньої самодіяльності має місце у 

Новокаховському, Василівському, Ногайському, Мелітопольському, 

Бердянському коледжах університету. 

Наукова бібліотека університету як основний культурно-інформаційний 

підрозділ університету велику увагу приділяє набуттю і розповсюдженню 

культурних та духовних, моральних та етичних цінностей серед студентської 

молоді, адже саме їм творити наше майбутнє, піднімати культурний та 



 

 44 

інтелектуальний рівень держави. 

У своїй діяльності вона покликана : 

- забезпечити духовний розвиток особистості студента; 

- розширити світогляд молодої людини; 

- сформувати у молоді національну самовідданість, зацікавленість 

витоками своєї культури та історії. 

Бібліотека університету здійснює виховний вплив на студентство через: 

огляди-бесіди до знаменних дат, бібліографічні огляди, роботу літературно-

музичного клубу «Ліра», усний журнал «Читач і бібліотека» для 1-го курсу, 

книжкові виставки, тематичні вечори для академічних груп. 

У 2013 році всього проведено: 

- Тематичних виставок і переглядів літератури – 216. 

- Літературно-тематичних вечорів, презентацій – 10. 

- Інформаційних годин – 5. 

- Тематичних бесід, оглядів ,екскурсій – 12. 

Розроблено ряд тематик виступів співробітників бібліотеки у 

студентській аудиторії. Деякі з них: 

- студентство: історія та сучасність; 

- сім чудес світу: минулі і сучасні; 

- сім чудес України; 

- етика ділового та повсякденного спілкування; 

- календарі всіх часів і народів; 

- це було в Мелітополі (роки війни); 

- історія та сучасність ТДАТУ; 

- премія геніїв (лауреати Нобелівської премії); 

- загадки геніальності; 

- еліта нації (видатні особистості України); 

- народжені в Україні; 

- Мелітополь – інтеркультурне місто; 

- День святого Валентина; 

- Пересопницьке Євангеліе – духовна святиня народу; 

- модний дозор: мода від минулого до сучасності; 

- природні перлини Запорізького краю; 

- Ван Гог – великий художник, індивідуаліст; 

- таємниці душі М. Гоголя;титани відродження (Леонардо, Рафаель…); 

- пам’яті Че Гевари; 

- славний гетьман України – Богдан Хмельницький; 

- Шевченко – художник; 

- NAPOLEON: життя після смерті; 

- Білл Гейтс. Людина, що змінила світ. 

Як завжди, особлива увага приділялась студентам – першокурсникам, для 

яких у вересні проходить місячник першокурсника «Сходинки до знань». В 

рамках місячника були передбачені і проводились наступні заходи: 

- Презентація наукової бібліотеки «Бібліотечна стежина в освіті» з 

застосуванням мультимедійних засобів. У ході заходу було показано 
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відеофільм про НБ. Фахівці НБ ознайомили першокурсників з історією 

бібліотеки, її інформаційними ресурсами і послугами, які надаються 

користувачам сьогодні. Захід відвідало 750 студентів. 

- Презентація залу електронних ресурсів. 

- Екскурсії по бібліотеці. 

- Інформаційна година «Сучасна молодь: яка освіта їй необхідна» 

(гуртожиток); 

- Тематичні бесіди в групах – 28 тем, у т.ч. «Студентство: історія і 

сучасність», «Історія і сьогодення ТДАТУ», «Інформаційні ресурси бібліотеки 

та Інтернету для навчання». 

- Книжкові виставки: «Освіченим людям – яскраве майбутнє», «Від 

папірусного сувою – до електронної книги», «Сучасні технології навчання», 

«Тобі, першокурснику!» та ряд інших. 

Також проведені: видача навчальної літератури, заняття з інформаційної 

культури студентів першокурсників і навчання з раціонального пошуку 

інформації. 

Впродовж року проводяться заходи на виконання Державних програм та 

до знаменних і пам’ятних дат. Розроблялись цикли або комплекси заходів, в 

яких передбачено виставки, перегляди, бесіди, інформаційні та літературно-

музичні години. 

Важливою складовою роботи наукової бібліотеки була і є виставкова 

діяльність. Своєчасними і актуальними були книжкові виставки: 

- «Суверенній Україні слава нині і повік» (до Дня незалежності); 

- «Тої слави козацької повік не забудемо» (до дня українського 

козацтва); 

- «Жахливий урок історії» (24.11 – День пам’яті жертв голодомору); 

- «Тих днів у пам'яті не стерти» (день Перемоги); 

- «Чорне відлуння Чорнобиля». 

- «Україна в дзеркалі літератури» (до День української писемності і 

мови) та ін. 

Особлива увага у виставковій роботі приділяється навчальному процесу 

та науковій роботі в університеті. 

Впродовж року діють постійні виставки: 

- Видання викладачів ТДАТУ. 

- Методичні видання кафедр. 

- Публікації викладачів ТДАТУ у наукових журналах. 

- Сучасні технології навчання. 

- Інформація – фундамент науки. 

Виставки та перегляди навчального характеру допомагають студенту 

зорієнтуватись у виборі навчальної літератури: 

- Вивчаємо в семестрі. 

- Тобі, агрономе. 

- Готуємось до іспитів. 

- На допомогу дипломнику. 

- Тобі, першокурснику. 
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- Пишемо курсову і дипломну роботу. 

- Вмій учитись. 

- Вивчаємо дисципліну. 

- Ресурси Інтернет для навчання. 

План заходів бібліотеки був складений з урахуванням професійної 

спрямованості студентів, формуванню загальної та професійної культури. 

- Аграрій України: погляд у майбутнє. 

- Інвестиції та інновації в АПК (до дня працівників сільського 

господарства). 

- Земельна реформа – терниста дорога. 

- Машини та обладнання в АПК. 

- Безпека праці – пріоритет держави. 

- Яка енергетика нам потрібна? 

Однією з най болючих проблем сучасності є наркоманія, розповсюдження 

СНІДу, вживання молоддю алкогольних напоїв та тютюнопаління. Бібліотека, 

використовуючи різні форми і засоби, пропагує здоровий спосіб життя. 

- «Здоров'я молоді – український вимір» (день здоров'я). 

- «Душой исполненный полет» (тема спорту у творах письменників). 

- Життя прекрасне – не згуби його (наркоманія, алкоголізм). 

- Тисяча порад «на здоров'я». 

Цікавими та корисними були заходи, проведені у філіях бібліотеки у 

гуртожитках. 

У бібліотеці успішно діє клуб «Літературний диліжанс». Мета роботи 

клубу – знайомство з літературою до ювілейних дат письменників та поетів. 

Успішно продовжує роботу Літературна гостинна для студентів «Зайди в світ 

прекрасного» та ін. 

Впродовж року наукова бібліотека проводила масштабні культурно-

просвітницькі заходи на велику аудиторію студентів. Всі вони проходили у 

Центрі культури і дозвілля університету з використанням відео-фото-кіно 

документів, музичним супроводженням. Теми таких заходів визначаються 

бібліотекою, і як правило,є визначними подіями у житті нашого краю або 

країни в цілому. 

Великий загал студентів та викладачів зібрала година-портрет «Зірки 

нашої землі: аграрії – Герої України». 

Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» здійснює виховну 

діяльність серед студентства через роботу спортивних секцій, проведення 

спортивно-масових заходів. 

Базовими спортивними секціями протягом останніх років являються 

наступні: 

- атлетична гімнастика (атлетизм); 

- важка атлетика; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- гирьовий спорт; 

- футбол; 
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- вільна боротьба; 

- аеробіка; 

- настільний теніс; 

- гандбол. 

Основні спортивні заходи спортивного клубу «Таврія-університет» 

кафедри фізичного виховання і спорту є: проведення спартакіад серед студентів 

і співробітників університету та організація участі спортсменів університету у 

спортивних змаганнях різного рівня. 

На рівні міста колектив фізкультури університету щорічно є кращий як в 

міській спартакіаді, так і на першості міста. Перші місця було виборено в 

змаганнях з таких видів спорту: волейбол, футбол, вільна боротьба, гирьовий 

спорт, пауерліфтинг, баскетбол та ряду інших. 

Серед видатних досягнень спортивного клубу університету можна 

відзначити наступні: 

- збірна команда університету по волейболу «Таврія-Університет» – 

призер чемпіонату України у вищій студентській лізі 

- представники студентської команди з пауерліфтінгу – переможці Кубку 

України серед студентів, призери Кубку України, чемпіонату України, 

чемпіонату Європи; 

- представники студентської команди по гирьовому спорту – чемпіони та 

призери чемпіонату Світу, чемпіонату України серед юніорів, призери багатьох 

міжнародних змаганнях, переможці Всеукраїнських літніх спортивних ігор, 

багаторазові переможці чемпіонату області 

- представники команди університету з вільної боротьби – призери 

чемпіонату Європи, Кубку світу, Кубку України, переможці та призери 

декількох міжнародних турнірів, першості України серед юніорів; 

Спортсмени університету у 2013 році були учасниками та стали 

призерами і переможцями ряду значимих спортивних змагань: 

– міжнародних: 

1) Євенко Дмитро – чемпіонат світу з гирьового спорту в Греції; 

2) Голубничий Олександр – чемпіонат Європи з гирьового спорту в м. Керч 

(Україна); 

3) Гарда Євген – міжнародний турнір "Бахчисарайський фонтан" в м. 

Бахчисарай (Україна); 

4) Пономаренко Вадим – міжнародний турнір "Бахчисарайський фонтан" в м. 

Бахчисарай (Україна); 

5) Скорий Олександр – міжнародний турнір з боксу в м. Вінниця (Україна); 

6) Скорий Олександр – міжнародний турнір з боксу в м. Атирау (Казахстан); 

7) Скорий Олександр – міжнародний турнір з боксу в м. Уральськ (Казахстан); 

8) Кирпиньов Кирило – міжнародний турнір з вільної боротьби в м. Токмак 

(Україна).  

– державних: 

1)  Кудіков Денис – чемпіонат України з гирьового спорту в м. Харків; 

2) Тіпенко Артем – чемпіонат України з гирьового спорту в м. Харків; 

3) Черніков Максим – чемпіонат України з гирьового спорту в м. Харків; 
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4) Голубничий Олександр – чемпіонат України з гирьового спорту в м. Харків; 

5) Тіпенко Артем – Кубок України з гирьового спорту в м. Харків; 

6) Глушенков Олексій – чемпіонат України з пауерліфтингу в м. Маріуполь; 

7) Глушенков Олексій – чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів в м. 

Кам'янець-Подільський; 

8) Глушенков Олексій – чемпіонат України з пауерліфтингу (жим лежачи) 

серед юніорів в м. Севастополь; 

9) Красненко Антон – чемпіонат України з волейболу (вища ліга); 

10) Куян Михайло – чемпіонат України з волейболу (вища ліга); 

11) Громов Сергій – чемпіонат України з волейболу (перша ліга); 

12) Гарда Євген – чемпіонат України з кікбоксінгу в м. Харків; 

13) Гарда Євген – всеукраїнський турнір з кікбоксінгу в м. Запоріжжя; 

14) Скорий Олександр – Кубок України по боксу серед спортивних клубів в м. 

Запоріжжя; 

15) Конюхов Роман – Кубок України з гирьового спорту в м. Харків; 

16) Шульов Олександр – Кубок України по боксу серед спортивних клубів в м. 

Запоріжжя 

17) Філіпенко Кирило – Кубок України по боксу серед спортивних клубів в м. 

Запоріжжя 

18) Разуєв Владислав – Кубок України по боксу серед спортивних клубів в м. 

Запоріжжя 

19) Дудкін Володимир – чемпіонат України з карате 

– регіональних, обласних: 

1) Міщенко Сергій – чемпіонат Запорізької області з волейболу; 

2) Железний Олег – чемпіонат Запорізької області з волейболу; 

3) Шевченко Микола – Кубок Запорізької області з пауерліфтингу; 

4) Семенов Єгор – Кубок Запорізької області з пауерліфтингу; 

5) Карбівничий Роман – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

6) Карбівничий Іван – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

7) Глоба Олександр – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

8) Сухомлинов Дмитро – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

9) Єфименко Ельдар – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

10) Єрмоленко Віталій – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

11) Байков Юрій – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу; 

12) Кирпиньов Кирило – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби; 

13) Скорий Олександр – чемпіонат Запорізької області з боксу; 

14) Шульов Олександр – чемпіонат Запорізької області з боксу; 

15) Філіпенко Кирило – чемпіонат Запорізької області з боксу; 

16) Разуєв Владислав – чемпіонат Запорізької області з боксу; 

17) Бурмистров Валентин - чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу. 

За минулий рік видатні спортсмени університету отримали ряд нагород: 

– міжнародних: 

1) Євенко Дмитро – чемпіонат світу з гирьового спорту в Греції (III місце); 

2) Голубничий Олександр – чемпіонат Європи з гирьового спорту в м. Керч 

(Україна I місце ); 
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3) Гарда Євген – міжнародний турнір "Бахчисарайський фонтан" в м. 

Бахчисарай (Україна) ( II місце); 

4) Скорий Олександр – міжнародний турнір з боксу в м. Атирау (Казахстан) (III 

місце); 

5) Скорий Олександр – міжнародний турнір з боксу в м. Вінниця (Україна) (III 

місце). 

– державних: 

1) Глушенков Олексій – чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів в м. 

Кам'янець-Подільський (I місце); 

2) Глушенков Олексій – чемпіонат України з пауерліфтингу (жим лежачи) 

серед юніорів в м. Севастополь (I місце); 

3) Гарда Євген – чемпіонат України з кікбоксінгу в м. Харків (III місце); 

4) Дудкін Володимир – чемпіонат України з карате (I місце). 

– регіональних, обласних: 

1) Шевченко Микола – Кубок Запорізької області з пауерліфтингу (II місце); 

2) Семенов Єгор – Кубок Запорізької області з пауерліфтингу (I місце); 

3) Карбівничий Роман – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу (II 

місце); 

4) Карбівничий Іван – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу (III місце); 

5) Глоба Олександр – чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу (III місце); 

6) Кирпиньов Кирило – чемпіонат Запорізької області з вільної боротьби (I 

місце); 

7) Скорий Олександр чемпіонат Запорізької області з боксу (I місце); 

8) Шульов Олександр – чемпіонат Запорізької області з боксу (I місце); 

9) Філіпенко Кирило – чемпіонат Запорізької області з боксу (I місце); 

10) Міщенко Сергій – чемпіонат Запорізької області з волейболу (III місце); 

11) Железний Олег – чемпіонат Запорізької області з волейболу (III місце); 

12) Бурмистров Валентин - чемпіонат Запорізької області з пауерліфтингу (II 

місце). 

У минулому році за підсумками загального заліку студентської 

спартакіади серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики 

України ТДАТУ заклад зайняв почесне 6 місце серед 23 учасників, при цьому: 

збірна у-ту з волейболу (тренер - старший викладач Міщенко Анатолій 

Дмитрович) – виборола І місце; збірна у-ту з вільної боротьби (тренер - 

викладач Русанов Валентин Олегович) – на 2-му місці; збірна у-ту з гирьового 

спорту (тренер – заслужений тренер України, викладач Кубрак Сергій 

Іванович) – також була на 2-му місці. 

Відділ ТЗН та інформації університету здійснює виховну роботу через 

культурно-масові заходи та заходи пізнавального характеру, інформаційне 

забезпечення обміну кращим досвідом організації виховної роботи, перегляд 

кінофільмів відділу та обласного відеопрокату за напрямками виховної роботи. 

За 2013 рік співробітниками відділу проведена комплексна виховна та 

просвітницька робота. 

Робота підрозділу «Телебачення і радіомовлення» планується і 

виконується за такими напрямками: 
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- програми національно-громадського, 

- військово-патріотичного, 

- професійного, 

- екологічного, 

- морально-етичного, 

- естетичного, 

- пропаганди здорового способу життя. 

За звітний період було підготовлено та вийшло в ефір 2206 програм. 

Музей історії університету: 

- знайомить з історією створення, розвитку та досягненнями 

університету; 

- сприяє патріотичному вихованню студентів; 

- розвиває почуття національної гордості; 

- сприяє становленню світогляду; 

- формує почуття національної перспективи. 

Музей університету приймає участь у формуванні середовища виховного 

впливу на студентство університету через наступні заходи: 

- 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 ін. 

Щорічно музей університету відвідує більше 7 тис.: студентів, 

співробітників, гостей університету, учнів шкіл. 

Особлива увага в останні роки приділяється розвитку клубної роботи. В 

університеті діють та формуються наступні клуби : КВК, клуб інтелектуалів, 

клуб інформаційних технологій, клуб молодої сім’ї, літературно-музичний 

клуб, клуб любителів джазу, клуб естетичного виховання, клуб любителів 

гумору, клуб мисливців, екологічний клуб «Людина і природа», клуб любителів 

здорового образу життя «Парьнас», клуб «Атлет», клуб «Політика і час», 

дискусійний клуб «Любителі англійської мови», клуб гірських рятівників, клуб 

«Турист», студентська телестудія, студентська радіостудія, прес-клуб, клуб 

української культури та самобутності, клуб бардів, клуб образотворчих 

мистецтв, факультатив «Домашня економіка» та ін. 

Велика увага в університеті приділяється проведенню виховної роботи в 

студентських гуртожитках університету. 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. 

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 (трудове, правове, естетичне, моральне, патріотичне, екологічне, 

фізичне виховання), трудові години по упорядкуванню території гуртожитків, 
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бесіди щодо виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з 

підготовки до здачі екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін. 

Щомісячно в кожному гуртожитку університету проводяться засідання 

студентських рад. На основі рішень студентських рад приймаються рішення 

щодо поселення та виселення, проведення різноманітних акцій. В останні роки 

кожний мешканець гуртожитку за рішенням студентської ради відпрацьовує з 

благоустрою свого гуртожитку до 20 годин за семестр. 

З метою визначення ефективності та прийнятних форм виховної роботи в 

університеті постійно проводяться соціологічні дослідження серед студентів. 

За підсумками науково-методичної конференції викладацького складу 

університету з питань навчально-виховної роботи на постійній основі виходять 

з друку збірники науково-методичних праць «Удосконалення навчально-

виховного процесу у ВНЗ», в яких висвітлюються концептуальні засади і 

передовий досвід виховної роботи. Вийшли з друку нові редакції Журналу 

куратора академічної групи, формується новий Посібник куратора академічної 

групи. 

Студентське самоврядування ТДАТУ в 2013 році відзначило 15 років 

своєї діяльності. Ідея створення органів студентського самоврядування 

знаходить значну підтримку серед студентства. 

Мета і завдання органів студентського самоврядування ТДАТУ полягає у 

забезпеченні виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, що 

сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички 

майбутнього організатора, керівника. 

Діяльність Колегії студентів університету спрямована на удосконалення 

навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, 

зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за 

доручену справу. 

Обов’язки органів студентського самоврядування ТДАТУ включають: 

- розробку заходів щодо створення міцного і діяльного студентського 

колективу в університеті, розвитку його виховних функцій, активізації 

самоврядування; 

- створення необхідних умов для певної самореалізації і всебічного 

розвитку особистості, вдосконалення її творчих нахилів і здібностей; 

- демократизацію взаємин у колективі; 

- гуманізацію міжособистісних відносин між студентами і викладачами, 

поглиблення їхнього співробітництва в навчально-виховному процесі; 

- спрямування діяльності на розвиток активності, ініціативи і творчості 

студентів у навчанні та громадській діяльності; 

- участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення навчально-

виховної роботи, зміцнення дисципліни і порядку в університеті; 

- планування й організацію поза навчальних, виховних заходів, науково-

практичних студентських конференцій; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- захист прав та інтересів студентів; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
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- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами; 

- організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів 

освіти і молодіжними організаціями; 

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги 

студентам; 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, 

оперативне реагування на їх порушення; 

- залучення студентів до художньої самодіяльності; 

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів; 

- пропагують здоровий спосіб життя. 

У Таврійському державному агротехнологічному університеті в 

структуру органів студентського самоврядування входять: 

- Колегія студентів університету; 

- Наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект» (в складі Ради 

молодих вчених університету); 

- студентська ДНД; 

- старостат; 

- студентський профспілковий актив. 

Колегія студентів університету, як базова структура органів 

студентського самоврядування 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 з моменту 

зарахування їх до університету. Діє на основі ПОЛОЖЕННЯ. 

Студентська Рада гуртожитку є вищим керівним і виконавчим органом 

студентського самоврядування в гуртожитку і представляє інтереси його 

мешканців. 

Голова студентської ради гуртожитку є членом студентської ради 

університету та заступником Голови студентської ради факультету, обирається 

на загальних зборах мешканців гуртожитку (представників кімнат) на початку 

нового навчального року і по його рекомендації затверджують склад 

студентської ради гуртожитку. Студентська рада гуртожитку звітує про свою 

роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку. 

Студентська рада гуртожитку турбується про забезпечення прав 

мешканців гуртожитку, зазначених нормативними документами, задовольняє їх 

соціально-побутові і культурні потреби. 

Студентська Рада факультету являється вищим керівним і виконавчим 

органом студентського самоврядування на факультеті, представляє інтереси 
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студентів факультету. Організаційна структура студентських Рад факультетів 

включає 8 напрямків: 

Навчально-виховний СЕКТОР: сприяння в організації навчального 

процесу; взаємодія зі старостатом факультетів; створення і робота навчально-

виховних комісій; представлення та участь студентства ф-ту в предметних 

олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, республіканського рівня; 

організація зустрічей із представниками виробництва, презентаційне 

представлення випускників, студентів старших курсів. 

Науковий СЕКТОР: взаємодія із структурним підрозділом студентського 

самоврядування університету – НАСА «Інтелект» (в складі Ради молодих 

вчених університету) в питаннях залучення студентів на добровільних засадах 

до самостійної й колективної науково-дослідної роботи, розвиток, 

популяризація та підтримка наукової діяльності; сприяння розвитку проектів 

науковців ТДАТУ суспільного, наукового та комерційного напрямків; 

організація та проведення щорічних наукових конференцій студентів, 

аспірантів і молодих учених університету; профорієнтаційна робота з 

обдарованими випускниками шкіл міста та району; організація «наукових 

екскурсій» для студентів та аспірантів (бібліотеки та університети України); 

участь у виданні збірника доповідей щорічної науково-практичної конференції 

студентів і аспірантів факультетів університету. 

Організаційний СЕКТОР: планування роботи студентської Ради ф-ту; 

організація участі в конференціях, семінарах різного рівня щодо студентського 

самоврядуванню; зовнішнє представництво Ради, студентства ф-ту; взаємодія із 

іншими структурними підрозділами студентського самоврядування 

університету (старостат, студ. профком, НАСА «Інтелект»); взаємодія із 

структурними підрозділами студентського самоврядування міста, області, 

різноманітними молодіжними організаціями; взаємодія з різноманітними 

академічними студентськими клубами за інтересами; представлення та участь 

студентства ф-ту в громадських конкурсах університетського, обласного, 

республіканського рівня; участь в ротаційному формуванню складу 

студентської Ради ф-ту, складу ДНД ф-ту, груп охорони громадського порядку 

в гуртожитку як підрозділу ДНД ф-ту; організація заохочення студентів ф-ту. 

Соціальний СЕКТОР: взаємодія із студентським профспілковим активом; 

проведення соціального захист через матеріальну допомогу; організація 

заохочення та нагородження грамотами до знаменних дат; організація 

тимчасової зайнятості (бюро тимчасового працевлаштування), створення 

студентських тимчасових трудових загонів; взаємодія з АГЧ щодо покращення 

побутових умов в гуртожитках; участь у господарських роботах з благоустрою 

кафедр факультетів, гуртожитку, території університету. 

Інформаційний СЕКТОР: створення та інформаційне наповнення 

інформаційних стендів студ. Ради ф-ту – виготовлення, розділи, оновлення; 

створення студентських факультетських газет (тематичні рубрики) – сбір 

інформації, випуск; функціонування студентського радіо ф-ту (тематичні 

блоки) - сбір інформації, запис, вихід в ефір; участь у проведенні соціологічних 

досліджень. 
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Студентський «Web-центр»: спрямований на створення власного 

Інтернет–ресурсу, що забезпечить необхідною інформацією студентів, 

абітурієнтів та іншу молодь з наступних питань: наука і освіта; проблеми 

працевлаштування молоді; здоровий спосіб життя; психологія та людські 

взаємини; статеве виховання. 

Культурно-масовий СЕКТОР: участь у різноманітних творчих конкурсах 

(Софіївські зорі, КВК інш); представлення студентства ф-ту у творчих 

конкурсах різних рівнів за номінаціями; участь та проведення заходів до 

знаменних та історичних дат (День ф-ту, Новорічний вогник і т.п.); організація 

екскурсій, культпоходів; участь у організації роботи клубів за інтересами; 

організація зустрічей із представниками культури. 

Спортивно-масовий СЕКТОР: участь у спартакіадах за видами спорту, 

спартакіада в СОК «Здоров’як»; представлення студентства ф-ту у спортивних 

конкурсах різних рівнів; організація і проведення спортивно-масових заходів; 

організація зустрічей із знаменитими спортсменами. 

Студентська Рада університету являється вищим керівним і виконавчим 

органом студентського самоврядування в університеті, представляє інтереси 

студентської громадськості, визначає основні напрямки діяльності ОССВ, 

погоджує їх з керівництвом університету. Студентська рада університету 

складається із: одного представника від кожного курсу факультетів, старост 

курсів факультетів, голів студентських Рад факультетів, голів студентських Рад 

гуртожитків, інший актив (голова студ. профкому, голова НАСА «Інтелект» ін.) 

Керівним органом Студентської ради університету є Комітет (в Комітет 

за посадами входять всі керівники структури ОССВ ТДАТУ). 

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. 

Сьогодні набуває нового, більш змістовного значення студентська 

науково-дослідна робота. В університеті за ініціативи студентів була створена 

Наукова асоціація студентів й аспірантів «Інтелект», головною ціллю 

діяльності якої стало залучення студентів на добровільних засадах до 

самостійної й колективної науково-дослідної й організаційної роботі з 

запрошенням до співпраці професорсько-викладацького складу університету. 

Метою діяльності роботи асоціації є інформаційна і організаційна підтримка 

студентів і аспірантів при здійсненні науково-дослідницької роботи. Членом 

Асоціації може бути студент (магістрант, аспірант), що активно займається 

науково-дослідною діяльністю. Діє на основі ПОЛОЖЕННЯ. 

За період функціонування асоціації її членами проводилась наступна 

робота: здійснювались пошук (в Інтернеті, за особистим листуванням з 

науковими товариствами інших вузів) і розповсюдження інформації про 

проведення різноманітних студентських наукових заходів; організовувалась 

робота з написання, редагування, рецензування і відправки статей студентів, 

магістрів і аспірантів для публікації в збірках інших вузів; організовувалися 
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поїздки студентів та магістрів на міжвузівські, всеукраїнські, міжнародні 

конференції; приймалася активна участь в організації та роботі щорічних 

внутрішньо-університетських студентських науково-практичних конференцій; 

була розроблена і розповсюджена по кафедрах анкета про наукову діяльність 

професорсько-викладацького складу університету, її результати оброблені, 

продовжується робота щодо видання оновленої редакції довідника «Науковці 

університету» і електронна база даних щодо НДРС на кафедрах, основна мета 

яких інформувати студентів початкових курсів про існуючі в університеті 

напрямки науково-дослідної роботи студентів; був розроблений та 

запропонований до впровадження на кафедрах «Журнал обліку роботи 

студентських наукових гуртків». 

До органів студентського самоврядування належить студентська 

добровільна народна дружина (ДНД). Діє на основі ПОЛОЖЕННЯ. 

Створені в університеті осередки ДНД беруть участь в охороні 

громадського порядку на території університету, а також під час проведення 

університетських різних масових заходів; беруть участь в підтриманні 

громадського порядку в гуртожитках університету. 

Студентська ДНД утворюється як сукупність осередків студентських 

ДНД факультетів і груп охорони громадського порядку в студентських 

гуртожитках, як підрозділів ДНД університету. Членами ДНД можуть бути 

студенти університету які здатні за своїми діловими та моральними якостями 

виконувати поставлені перед дружиною завдання. Член ДНД зобов’язаний 

брати участь в охороні громадського порядку, як правило, на університетських 

заходах, в роботі по запобіганню правопорушенням, бути прикладом у праці, 

навчанні, побуті тощо. 

На факультетах університету діє старостат, в який входять старости 

академічних груп, курсів, потоків. Старостат – активний помічник деканатів у 

організації навчального процесу на факультетах. Діє на основі ПОЛОЖЕННЯ. 

Студентський профспілковий актив. Діє на основі ПОЛОЖЕННЯ. 

Важливим питанням у роботі профкому є облік та опіка соціально 

незахищених верств студентства (згідно зі ст. 19 та ст. 23 Закону України «Про 

Професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). Зокрема, в університеті 

проводиться ряд заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов, а саме: 

надання матеріальної допомоги, згідно з Положенням щодо діяльності Фонду 

соціальної допомоги студентам; безкоштовне проживання у гуртожитках 

студентів-сиріт та інвалідів І-ІІ гр.; 50 %-ва сплата (від повної вартості) за 

проживання у гуртожитках для студентів, що мають статус постраждалих від 

аварій на ЧАЕС; контроль по забезпеченню виплати обов’язкової стипендії 

студентам, які мають дітей; видача подарунків до Нового року; надання 

безкоштовних та пільгових путівок до спортивно-оздоровчого табору 

«Здоров'як»; забезпечення безкоштовними квитками на культурно-масові 

заходи, які проводяться профспілковою організацією та центром культури і 

дозвілля університету. 

За рахунок «спеціального фонду» надаються кошти для надання 

благодійної допомоги та придбання одягу відповідно до норм, для студентів-
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сиріт і тих, хто залишився без піклування батьків (згідно з Колективним 

договором). 

Чільне місце у діяльності профкому посідає співпраця з Радами 

студентських гуртожитків, зокрема самоорганізація життя студентів, тобто 

створення чіткої системи студентського самообслуговування в гуртожитках. 

Популярним у студентів ТДАТУ є волонтерський рух. Традиційними 

стали виїзди студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та 

проведення концертно-розважальних програм у дитячі будинки міста 

Мелітополь. 

На VІІ (2005 р.) та VІІІ (2006 р.) Зльотах іменних стипендіатів та 

відмінників навчання аграрних ВНЗ «Лідери АПК ХХІ сторіччя» за ініціативи 

нашого університету було прийнято рішення про створення Всеукраїнської 

об’єднаної студентської Ради з дорадчим голосом при Міністерстві аграрної 

політики України. На другому засіданні (2006 р.), членами студентської Ради 

при МАП була підтримана ініціатива нашого університету стосовно створення 

громадсько-молодіжної організації «Союз ділової аграрної молоді України» та 

при цій організації Всеукраїнського фонду аграрної молоді стосовно розвитку 

соціально-навчальних інфраструктур та покращення конкурентоздатності 

аграрної молоді на ринку праці «Фонду ділової аграрної молоді України». 

Організаційна робота в цьому питанні триває. Восени 2005 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. 

Тільки в минулому році представники студентського самоврядування 

університету і коледжів університету прийняли участь у роботі ряду заходів 

Всеукраїнського і регіонального рівнів. 

Основні з них наступні: 

- Міжрегіональний молодіжний Форум «Якою бути Україні»; 

- Міжвузівська щорічна наукова конференція «Перспективи розвитку 

студентського самоврядування в Україні»; 

- Міжнародний студентський табір «Придуманий нами» (м. Євпаторія); 

- Всеукраїнський Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання 

«Лідери АПК ХХІ століття» 

- Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Кращий студент року» серед 

аграрних ВНЗ; 

- Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»; 

- Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»; 

- «Завтра.UA» – стипендіальна програма фонду Віктора Пінчука; 

- «Зробимо Україну енергоощадною»; 

- конкурс Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді 

Леоніда Кучми «Україна 3000»; 

- конкурс запитів, спрямованих на виконання науково-технічних 
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розробок за державним замовленням; 

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із природничих, 

технічних та гуманітарних наук; 

- освітній семінар «Агро Перспектива» на базі господарства «Мрія 

Агрохолдинг»; 

- конкурс «Молоді науковці» (організатор - осередок «Молоді регіони»); 

- Всеукраїнський Чемпіонат команд Клубу веселих і найкмітливих 

(КВН) серед аграрних ВНЗ; 

- Всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього»; 

- обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки; 

- обласний фестиваль «Обласна студентська Січ»; 

- обласний щорічний конкурс «Господиня свого краю»; 

- обласний конкурс «Державна служба – моя служба»; 

- обласний щорічний конкурс «Студент року» за номінаціями, в 2012 

році номінацій – 9; 

- обласний конкурс «Обдарована молодь» у галузі науки; 

- обласна акція «Школа лідерства»; 

- обласний щорічний конкурс «Бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді»; 

- міська свічкова хода до Дня боротьби зі СНІДом; 

- міські заходи до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині радість» з 

відвідуванням інтернатів та дитячих будинків міста; 

- міські заходи до Дня Перемоги у роки ВВВ; 

- міські заходи до Дня Тетяни покровительки студентів; 

- міська акція «Зроби своє місто кращим». 

Таким чином, студентське самоврядування посідає важливе місце у 

системі навчально-виховної роботи університету. 

Його цінність полягає в тому, що воно створює для студентів широкі 

можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної 

мети, залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує 

захист прав студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки. Ця 

форма освітнього народовладдя потребує свого подальшого удосконалення, 

перетворення її в ефективний механізм різнопланової дії, учасника 

реформування вищої освіти держави в цілому! 

Результативність виховного процесу визначається за такими 

орієнтованими критеріями: 

- збільшення числа студентів, які беруть участь у наукових гуртках, 

гуртках художньої самодіяльності , спортивних секціях тощо; 

- зменшення числа порушень громадського порядку в тій чи іншій 

формі; 

- зменшення числа студентів, які палять; 

- збільшення числа студентів, що беруть участь у благодійних акціях; 

збільшення наукових, спортивних та інших досягнень студентів; 

- покращання екологічного (санітарного) стану громадських місць і 

аудиторного фонду університету;  
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- покращання умов здійснення виховного процесу. 

У розрізі Концепції реформ і розвитку агарної освіти та науки України 

можна виділити ряд конкретних задач сьогодення щодо покращення напрямку 

діяльності університету «виховна робота»: 

1. Посилити роль гуманітарної підготовки фахівців як фактора розвитку 

демократії та протистояння негативним соціальним проявам у суспільстві, 

збільшивши гуманітарну складову у кількості навчальних годин. 

2. Продовжити роботу науково-педагогічних працівників університету з 

виховання у студентів патріотизму, національної самообізнаності, любові 

до України та її історії, віри в майбутнє. 

3. Виховувати студентство в дусі всебічного розвитку, принадити до 

мистецтва, спорту, вивчати національну культуру та її надбання. 

4. Залучати до суспільної роботи широкі маси студентів університету, як 

суспільно-політичну практику, дуже важливу для майбутніх керівників. 

5. Всебічно пропагувати та заохочувати здоровий спосіб життя. 

6. Покращити внутрішньовузівську корпоративну культуру серед викладачів і 

студентів. Розробити університетський «Кодекс честі». 

7. Провести моніторингові опитування «викладач очима студентів» з метою 

покращення якості освіти. 

8. Забезпечити подальший розвиток «Інституту наставництва». Провести ряд 

семінарів стосовно особливостей роботи наставників груп при кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

9. Створити належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування на рівні університету, на факультетах, в гуртожитках – 

забезпечити подальший розвиток студентського центру університету. 

10. Організувати фінансове забезпечення діяльності органів студентського 

самоврядування на рівні законодавчих вимог. 

11. Створити базу даних «Кадрового резерву для управління АПК» на кращих 

студентів університету та резюме-рекомендацій на всіх випускників 

університету на навчально-інформаційному порталі. 

12. Покращити підготовку фахівця в університеті за рахунок участі студентів у 

дослідній, пошуковій роботі через організацію роботу студентських бізнес-

інкубаторів, наукових товариств, що діють на замовлення виробництва. 

13. Продовжити в університеті практику проведення Зльоту відмінників, 

різноманітних тематичних фахових конкурсів («студент року», «кращий за 

професією» і т.п.), фестивалів художньої самодіяльності (звітні концерти 

колективів художньої самодіяльності ЦКіД, фестиваль «Софіївські зорі», 

кубок ректора з КВК і т.п.), спортивних змагань (спартакіади серед 

студентів та співробітників, участь спортсменів університету у міських, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях). 

Розгляд та позитивне вирішення зазначених питань, подальше 

вдосконалення Системи виховної роботи ТДАТУ стосовно формування 

середовища виховного впливу на студентство, дозволить до вимог сьогодення 

підняти соціокультурний рівень випускника, дасть можливість вважати 

«елітним» те виховання, що отримує фахівець в університеті. 
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4 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Наукова діяльність університету здійснюється згідно з програмами 

робіт чотирьох науково-дослідних інститутів: 

- НДІ механізації землеробства Півдня України (директор д.т.н. Надикто 

В.Т.); 

- НДІ агротехнологій та екології (директор д.с.-г.н. Калитка В.В.); 

- НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового 

виробництва Півдня України (директор д.е.н. Легеза Д.Г.); 

- НДІ зрошувального садівництва (директор к.т.н. Караєв О.Г.) 

Зусилля співробітників цих НДІ спрямовані на реалізацію програми 

«Наука в ТДАТУ», прийнятої в університеті на період з 2007 по 2015 рр.  

Однією із основних запорук її виконання є наявність  кадрового 

потенціалу, здатного здійснювати ефективну наукову діяльність в ринкових 

умовах сільськогосподарського виробництва. Структура викладацького 

складу університету представлена на рис. 4.1. Його аналіз показує, що 72 % 

викладацького складу університету мають науковий ступінь. Стратегія 

формування наукових кадрів ТДАТУ буда викладена у програмі їх 

підготовки на 2009-2013 рр. Загальний рівень виконання плану захисту склав 

42 %. На 2014-2013 рр. розроблено нову програму підготовки науково-

педагогічних кадрів, в якій планується захист 26 докторських та 102 

кандидатських дисертацій. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців в університеті проводиться 

через аспірантуру за вісьмома спеціальностями та докторантуру за чотирма 

спеціальностями. За рахунок коштів Державного бюджету України станом на 

01.01.2014 р. у аспірантурі ТДАТУ навчається 46 аспірантів (41 - з відривом 

від виробництва, 5 – без відриву від виробництва) і в докторантурі - 6 

докторантів. 

Більшість із них свій науковий ріст здійснюють під керівництвом таких 

провідних вчених ТДАТУ, як проф. Кюрчев В.М., д.с.-г.н., проф. Калитка 

В.В., д.т.н., проф. Верещага В.М., д.т.н., проф. Овчаров В.В., д.т.н., проф. 

Дідур В.А., д.т.н., проф. Надикто В.Т., д.б.н. Мальцева І.А., д.т.н., проф. 

Никифорова Л.Є., д.т.н., проф. Мунтян В.О., д.б.н., проф. Волох А.А., д.т.н., 

проф. Діордієв В.Т., проф. Ялпачик Ф.Ю. та ін.  

Атестацію наукових кадрів в університеті здійснює спеціалізована 

вчена рада Д 18.819.01 з присудження вчених ступенів доктора та кандидата 

наук за двома спеціальностями. 

За звітний період співробітниками університету захищено 13 

дисертаційних робіт, із яких 4 – докторські (рис. 4.2). За прогнозами, в 2014 

р. має відбутися щонайменше 8 захистів докторських дисертацій. В принципі 

така динаміка є позитивною. Проте, аби її підтримувати на відповідному 

рівні, слід активізувати роботу серед тих кандидатів наук, які мають 

потенційні можливості і бажання продовжувати інтенсивно займатися 

науковими дослідженнями на більш високому науковому рівні.  
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У 2013 році в університеті виконувалось 10 госпдоговірних НДР на 

основі укладених договорів із 17 підприємствами та організаціями. Загальний 

обсяг надходження коштів склав при цьому майже 604 тис. грн. і є 

найбільшим за останні роки.  

Аналіз стану фінансування НДР у аграрній науці показує, що найбільш 

реальним варіантом його здійснення є отримання коштів від впровадження 

власних наукових розробок вчених НДІ у навчально-виробничому центрі 

(НВЦ) університету (Мелітопольський р-н, с. Зелене і с. Лазурне).  

В напрямку практичної реалізації такої стратегії розв’язання фінансової 

проблеми в університеті створюється дослідно-показове поле-полігон, на 

якому здобувачі наукових ступенів зможуть у польових умовах проводити 

дослідження і здійснювати виробничу апробацію закінчених наукових 

розробок. Продаж вирощеної на даному полі-полігоні сільськогосподарської 

продукції дасть можливість університету самостійно фінансувати пошукові 

дослідження. 
Методологічні основи апробації своїх наукових розробок у 

виробництво в університеті є. Так, д.с.-г.н., проф. Калиткою В.В. розроблено 
регулятор росту рослин, використання якого дозволило на полях НВЦ 
досягти підвищення врожайності озимої пшениці і інших с.-г. культур. 

Науковцями лабораторії машиновикористання в землеробстві НДІ 
МЗПУ розроблено і впроваджено низку своїх нових МТА (рис. 4.3). Розробки 
науковців НДІ соціально-економічного розвитку АПВ півдня України в 
галузі маркетингових досліджень зацікавили керівництво кількох районів 
Запорізької області. Науковий потенціал цього НДІ планується широко 
задіяти в розв’язанні проблем сільських територій регіону. 

Більшість наукових розробок ТДАТУ втілює в собі нові ідеї та 

пропозиції. У 2013 р. новизна розробок науковців вишу підтверджена 115 

охоронними документам (рис.4.4). Це найвищий результат за усі попередні 

роки діяльності університету. За показниками цієї роботи ТДАТУ 

знаходиться на другому місці серед усіх аграрних ВНЗ країни. 

У напрямку апробації результатів досліджень за межами країни 

аспірантами і науковцями університету за звітний період опубліковано 129 

статей та тез доповідей (рис. 4.5). Як бачимо, цей показник за останні роки 

має задовільну тенденцію до постійного зростання. Проте, задля подальшого 

підвищення рейтингу університету і підняття власного іміджу провідні 

науковці ТДАТУ повинні (за прикладом д.б.н., проф. Волоха А.А.) поширити 

практику публікації своїх результатів досліджень англійською або іншими 

мовами у виданнях Європи, США та ін. країн світу.  

В українських виданнях (в т.ч. і у власних наукових збірниках) за звітний 

період співробітниками університету було опубліковано 879 статей та тез 

доповідей. Наукове електронне видання «Науковий збірник Таврійського 

державного агротехнологічного університету»  входить в число 45 часописів 

України, яким надано статусу фахового.  

Слід підкреслити, що за кількісним показником рівень публікацій між 

факультетами університету не однаковий. У 2013 р усіх значно випередив 
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факультет економіки та бізнесу. Водночас, науковці практично усіх 

факультетів невиправдано малу увагу приділяють публікаціям у популярних 

науково-виробничих журналах України, дописувачами і читачами яких є 

практично усі сільгоспвиробники.   

За ініціативи вчених університету у звітному році було організовано 4 

науково-практичні конференції та 1 науковий семінар на міжнародному і 2 

науково-практичні конференції – на державному рівнях. З урахуванням участі у 

виїзних заходах, науковцями ТДАТУ на загал зроблено 824 наукові доповіді. З 

метою здійснення маркетингу наукових розробок науковці університету 

приймають активну і постійну участь у проведенні науково-практичних 

семінарів, Днів поля тощо. 

На основі проведених досліджень науковцями ТДАТУ був розроблений 

проект Технічної політики в рослинницькій галузі Запорізької області на період 

до 2020 року. Даний проект був схвалений Постійною комісією з питань 

агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва 

Запорізької обласної Ради і рекомендований нею до впровадження у процес 

виробництва. 

Важливою складовою сучасних агротехнологій виступають біотехнології. 

За підтримки Президентського фонду Л. Кучми «Україна» в університеті 

створено Центр природного землеробства «Таврія органік», головним завданням 

якого є розповсюдження досвіду застосування природних технологій у 

рослинництві, дослідження технологій та вимог до с.-г. техніки природного 

землеробства,формування маркетингу органічної продукції. 

Науковці університету беруть постійну участь у районних семінарах, 

науково-практичних заходах, які організовує Департамент агропромислового 

розвитку Запорізької облдержадміністрації тощо. Увійшло в практику 

постійне запрошення провідних вчених ТДАТУ на виробничі семінари у 

райони Запорізької і інших областей країни, науково-практичні форуми з 

питань використання нетрадиційних джерел енергії, які організовує і 

проводить Запорізька торгово-промислова палата та ін. Так, за підтримки 

районних державних адміністрацій протягом 2013 р. в 13 районах Запорізької 

області для керівників та головних спеціалістів сільськогосподарських 

підприємств було зроблено 32 доповіді на актуальні теми (агротехнології, 

машиновикористання в землеробстві, насінництво, кредитування, страхування, 

оренда землі тощо). 

Вченими університету проводиться відповідна робота по залученню 

студентів як до теоретичної, так і до експериментальної наукової діяльності. 

Аналіз показує, що з 2009 р. студенти ТДАТУ під керівництвом викладачів 

щорічно збільшують кількість своїх наукових публікацій (рис. 4.6).  
Починаючи з 2005 р. більше, ніж у 10 разів зросло число їх 

повідомлень про результати дослідницької роботи на наукових конференціях. 
Причому, на студентських наукових конференціях приймають участь з 
доповідями студенти коледжів та професійно-технічних училищ, учні шкіл м. 
Мелітополя та Мелітопольського р-ну. І їх зацікавленість у співпраці зі 
студентами нашого вишу зростає. Так, якщо у 2011 р. запрошеними 
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молодими науковцями було зроблено 86 наукових повідомлень, то у 2013 р. 
цей показник сягнув позначки 124. 

У відділ з питань інтелектуальної власності та інформації за участю 

студентів було подано 16 заявок на отримання охоронних документів. 

Отримано 6 патентів на корисну модель. Ще у 2011 р. за результатами цієї 

роботи студенти ТДАТУ потрапили  до «Спілки молодих новаторів та 

винахідників України». 
Слід підкреслити, що студентська наукова робота в університеті 

здійснюється під керівництвом Ради молодих учених і студентів (РМУС). За 
допомогою розробленого власними силами сайту РМУС здійснює потужне 
інформаційне забезпечення студентів, аспірантів і молодих науковців ТДАТУ 
про перелік щорічних конференцій на території України, сучасну нормативну 
базу науковця (бюлетені ВАК, стандарти), вимоги до публікацій результатів 
наукових досліджень у періодичних та фахових виданнях, конкурси наукових 
робіт та бізнес-проектів різних рівнів тощо. 

У 2013 р. на всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді відправлено 2 наукові роботи, на конкурс 

Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду В. Пінчука – 14 наукових 

робіт, на Восьмий Міжнародний конкурс молодіжних інновацій і розробок 

«Новий час» - 5 наукових робіт. 

Для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських 

робіт на розгляд конкурсних комісій базових інститутів України було 

відправлено 30 наукових робіт. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України за підсумками результатів конкурсу нагороджені 

дипломами 5 студентів університету. 

Відчутний вклад (як науково-методичний, так і фінансовий) в наукову 

діяльність університету здійснили економіко-правовий відділ НДЧ та 

науково-навчально-методичний центр з питань охорони праці. 

У напрямку підвищення ефективності наукової роботи в університеті в 

поточному році ми повинні: 

- переглянути тематичну направленість програм наукових досліджень 

лабораторій НДІ стосовно їх відповідності тим пріоритетним інноваційним 

напрямкам досліджень, фінансову підтримку яких здійснює Міністерство 

аграрної політики та продовольства України; 

- максимально сконцентрувати свої зусилля на створенні показово-

дослідного поля-полігону, як бази для практичної апробації техніко - 

технологічних наукових розробок, широкого залучення студентів до 

дослідницької діяльності, проведення систематичної дорадницької роботи;  

- активізувати роботу по налагодженню науково-виробничих зв’язків із 

сільгосптоваровиробниками, а також підприємцями малого та середнього 

бізнесу південного регіону країни; 

- розгорнути (із залученням студентів університету) потужну 

маркетингову діяльність щодо виявлення суті тих народногосподарських і 

соціальних проблем, які мають місце в сільських регіонах принаймні 
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Запорізької області і розв’язання яких вимагає наукового супроводу з боку 

науковців ТДАТУ 
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Рис. 4.1 – Викладацький склад університету 
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Рис. 4.3 – Нові розробки науковців НДІ МЗПУ, 

впроваджені в НДЦ університету 
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Рис. 4.5 – Динаміка публікацій викладачів 
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Рис. 4.6 – Участь студентів у науковій діяльності 
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5 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА 

ДОРАДНИЦТВА 

 

Загальний обсяг діяльності ІПОД у 2013 р. 

 

Головними завданнями та напрямами Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва у 2013 році були: 

- підвищення кваліфікації керівників та працівників 

сільськогосподарських підприємств області за щорічним завданням – 

планом-графіком Міністерства аграрної політики ; 

- професійна підготовка дорадників (експертів-дорадників), розвиток і 

розповсюдження дорадчих служб в Запорізькій області і регіоні; 

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

університету і викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

 

Таблиця 5.1 – Результати роботи ІПОД 
 

Категорія слухачів 
Фактичне виконання 

план на 

рік 

за 

І кв. 

за 

ІІ кв 

за 

ІІІ кв 

за 

IV кв 

Керівники агропідприємств, агроформувань, 

організацій, установ 
50 - - 75 61 

Керівники фермерських господарств, фермери 50 - - 145 274 

Головні:      -     економісти  

- бухгалтери  

- енергетики 

- агрономи 

- інженери 

25 

25 

25 

50 

25 

- 

- 

18 

- 

- 

- 

10 

8 

- 

17 

- 

10 

110 

187 

63 

- 

- 

37 

21 

95 

Спеціалісти:  інженери – електрики 

- інженери – механіки 

- інженери з охорони праці 

- агрономи 

25 

25 

100 

25 

45 

- 

124 

- 

24 

- 

306 

- 

39 

56 

0 

205 

85 

148 

54 

11 

Професійна підготовка дорадників 
30 

- 

 

 
- - - 

Всього 455 187 365 890 786 

Науково-педагогічні працівники ВНЗ  30 - 13 - 13 

Голови сільських та селищних рад 290 - 181 - 212 
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Підвищення кваліфікації 

 

У таблиці 5.2 наведені результати діяльності Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

АПК у 2013 році. 

 

Таблиця 5.2 – Результати роботи Інституту післядипломної освіти 

та дорадництва з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

АПК у 2013 році 
 

Категорія слухачів Фактичне виконання 
Тривалість 

навчання 

план факт  

Керівники агропідприємств, агроформувань, 

організацій, установ 
50 136 1 тиждень 

Керівники фермерських господарств, 

фермери 
50 419 1 тиждень 

Головні:      -     економісти  

- бухгалтери  

- енергетики 

- агрономи 

- інженери 

25 

25 

25 

50 

25 

- 

20 

173 

208 

175 

1 тиждень 

Спеціалісти:  інженери – електрики 

- інженери – механіки 

- інженери з охорони праці 

- агрономи 

25 

25 

100 

25 

193 

204 

484 

216 

1 тиждень 

Професійна підготовка дорадників 30 -  

Всього 455 2228  

Науково-педагогічні працівники ВНЗ  30 26 1 тиждень 

Голови сільських та селищних рад 290 393 
Одноденні 

семінари 

 

Кадрове забезпечення 

 

До проведення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

агропромислового розвитку, крім викладачів університету, залучаються 

спеціалісти державної насінницької інспекції, лабораторій селекції 

гібридів соняшнику інституту олійних культур, лабораторії захисту 

рослин Запорізької дослідної станції, спеціалісти експертизи сортів та 

рослинництва, спеціалісти державної обласної насіннєвої станції, 

спеціалісти податкової інспекції, представники сільгосппідприємств, 

представники органів управління агропромислового розвитку області 

тощо (таблиця 5.3). 
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Таблиця 5.3 – Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-

педагогічних та педагогічних працівників, залучених до проведення 

занять у звітному періоді 
 

№ 

з/п 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Чисельність (осіб) 

всього: 
у т.ч. 

штатні за сумісництвом 

1 Доктор наук, професор 5 5  

2 Кандидат наук, доцент 12 12  

3 Викладач без наукового ступеня 8 8  

4 Виробничники 8  8 

 

 Згідно з планом підвищення кваліфікації  та проходження стажування 

науково-педагогічними працівниками Таврійського державного 

агротехнологічного університету  на базі інших навчальних закладів, 

наукових установ  та кращих господарств області на 2013 рік було 

заплановано 23 осіб. З метою якісного та своєчасного проведення 

підвищення кваліфікації та стажування  була проведена  організаційна  

робота з іншими навчальними закладами та господарствами області і як 

результат у 2013 році пройшли підвищення кваліфікації 25, осіб, стажування 

43 осіб, з них закордоном 5 осіб. 

 

Дорадча діяльність 

 

Одним із напрямів діяльності інституту є впровадження дорадчої 

діяльності через сприяння реалізації завдань державної політики в галузі 

соціально-економічного та культурного розвитку села, забезпечувати 

ефективний зв’язок сільськогосподарської науки та освіти з виробництвом, 

сприяти трансферу нових технологій до виробника і підготовці цього 

виробника до сприйняття технологій, покращання умов їх праці та життєвого 

рівня, охороні навколишнього середовища. 

У рамках цієї роботи організовуються проведення семінарі, днів поля, 

надання консультацій та інше (таблиця 5.6). 

 

Таблиця 5.4 – Обсяг надання дорадчих послуг 
 

№ 

з/п 
Вид дорадчих послуг Кількість заходів 

Брали участь 

(осіб) 

1 

2 

3 

Семінари 

Демонстраційні покази 

Консультації 

27 

3 

480 

824 

380 

510 
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Кадрове забезпечення 

 

До участі у наданні дорадчих послуг залучаються науково-педагогічні 

працівники університету, які мають високий професійний досвід, практичні 

наукові досягнення,  які плідно співпрацюють з товаровиробниками та мають 

бажання поділитися свої навичками. Сьогодні 76 викладачів мають свідоцтва 

експерта-дорадника та приймають активну участь у дорадчої діяльності. 

 

Таблиця 5.5 – Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-

педагогічних та педагогічних працівників, залучених до надання 

дорадчих послуг у звітному періоді 
 

№ 

з/п 
Науковий ступінь, вчене звання 

Чисельність (осіб) 

всього: 
у т.ч. 

штатні за сумісництвом 

1 Доктор наук, професор 5 5  

2 Кандидат наук, доцент 24 24  

3 Викладач без наукового ступеня 8 8  

4 Виробничники 3  3 

 

Інші види діяльності 
 

На виконання доручення Міністра аграрної політики та продовольства 

України щодо навчання  голів сільських і селищних рад у 2013 році 

повідомляємо наступне. Науково-педагогічні працівники Таврійського 

державного агротехнологічного університету в зазначений період виступали 

з лекціями в районах Запорізької області під  час проведення   районних 

засідань ( зібрань та  нарад) на які були  запрошені голови сільських та 

селищних рад. На цих зібраннях висвітлювалися  питання розвитку 

обслуговуючої кооперації на селі та економічно-соціального розвитку 

сільських територій. На запрошення сільських голів проводилися освітні 

заходи щодо  створенню обслуговуючих кооперативів для мешканців 

сільських громад.  

У період 2013 року науково-педагогічні працівники університету 

прийняли участь у двадцяти двох районних заходах та  провели п’ять 

семінарів на території сільських рад.  

Перелік заходів, проведених  для мешканців сільських громад: 

1. 14 лютого 2013 року Токмацький, с. Жовтневе, семінар: «Діяльність 

сільськогосподарських обслуговуючих молочарських кооперативів». 

2. 3 березня 2013 року Токмацький, с. Балкове, семінар: «Діяльність 

сільськогосподарських обслуговуючих молочарських кооперативів». 

3. 25 травня 2013 року, Чернігівський район, с. Вісоке, семінар: 

«Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих молочарських 

кооперативів»  
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4. 15 вересня 2013 року, Михайлівський  район, с Плодородне, семінар: 

«Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих молочарських  

кооперативів»  

5. 2 жовтня 2013 року, Кам’янка-Дніпровський район, с. Водяне, 

семінар: «Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих плодоовочевих  

кооперативів» 

Також до складу Таврійського державного агротехнологічного 

університету входять навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації –технікуми та 

коледжі . Для викладачів  коледжів інститутом ПОД організовуються курси 

підвищення кваліфікації та програма проходження стажування та вибрані 

базові кафедри. Так у 2013 році 35  викладачів коледжів пройшли  

підвищення кваліфікації та  стажування на кафедрах університету. 

 

Фінансова діяльність ІПОД 
 

 У рамках наданої ліценції та дозволів на проведення освітніх послуг, 

підрозділами інституту ПОД, у  2013 році надавалися платні освітні  послуги 

з питань бухгалтерського обліку з використанням програми «1С – 

бухгалтерія», курси підвищення кваліфікації для викладачів аграрних 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та  з питань охорони праці на 

виробництві. 

 

Таблиця 5.6 – Фінансова діяльність ІПОД про надання освітніх послуг 
 

Назва показника та статті витрат 
Сума (тис. грн.) 

план факт 

Надходження коштів на навчання, всього: 

з них: 

  

державної служби зайнятості   

відомств, підприємств, організацій 600,00 584,00 
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6 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном 

 

Велику увагу відділ міжнародних зв’язків приділяв протягом звітного 

року ознайомчій виробничій практиці студентів за кордоном, яка є однією з 

форм проведення практичної підготовки, що, в свою чергу, є обов’язковим  

компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців і 

проводиться відповідно до «Положення про організацію та проведення 

практики студентів ТДАТУ за кордоном». 

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з 6 

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. 

Сьогодні студенти університету мають можливість пройти практику за 

понад як 20-ма програмами у 12 країнах світу (Австралія, Данія, Канада, 

Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, США, Фінляндія, Франція, 

Швейцарія, Швеція). Тривалість практик зазвичай становить від 2 до 12 

місяців. Основними вимогами для участі в програмі є наявність 

сільськогосподарської освіти, базові знання іноземної мови, бажання та 

можливість проходити стажування за кордоном. 

У 2013 році 65 студентів пройшли ознайомчі виробничі практики за 

кордоном, що на 14 чоловік більше ніж торік (табл. 6.1). 

Протягом 2013 року проводилась робота з розширення спектру програм 

практик за кордоном. Так, у листопаді було підписано угоду з Асоціацією зі 

співробітництва в галузі екології, сільського господарства та розвитку села в 

Східній Європі «Аполло», Німеччина. Асоціація пропонує чотиримісячну 

літню практику на фермах землі Бранденбург в Німеччині студентам, які 

добре володіють німецькою мовою. Для покращення рівня володіння мовою 

вже в наприкінці лютого ми очікуємо волонтера з Берліну, яка буде протягом 

півтора місяців навчати наших студентів німецької мови. 

Підписано угоду з Всеукраїнським центром освітніх практик Асоціації 

правозахисних організацій студентів (м. Київ), яка передбачає організацію 
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практик наших студентів-енергетиків на заводі компанії LG в Вроцлаві, 

Польща. 

 

Таблиця 6.1 – Динаміка чисельності студентів, що пройшли 

ознайомчі виробничі практики за кордоном 
 

Країна 2012 р. 2013 р. Динаміка 

США 9 5 -4 

Канада 1 - -1 

Австралія 3 - -3 

Нова Зеландія - 1 +1 

Німеччина (НКС) 1 2 +1 

Німеччина 4 22 +18 

Франція 14 18 +4 

Нідерланди 6 5 -1 

Швеція 7 9 +2 

Швейцарія 2 3 +1 

Данія 2 - -2 

Усього 51 65 + 14 (+28%) 

 

 
Рис. 6.1 – Розподіл студентів, що пройшли ознайомчу виробничу 

практику за кордоном в 2013 році за факультетами та курсами 

 

Слід окремо відзначити плідну співпрацю  університету з Федерацією 

обмінів Франція-Україна. Щороку зростає кількість студентів, які проходять 

літню практику на фермерських господарствах у Франції. В 2013 році це 
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було 18 наших студентів, а на наступний рік вже відібрано 20 учасників цієї 

програми, 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. 

Проблемним залишається рівень мовної підготовки студентів, що 

значно стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів 

аграрних підприємств за кордоном які відповідають напрямку підготовки та 

досвіду наших студентів. Так, широкою популярністю в північній Європі, 

Америці та Австралії практика на тваринницьких фермах. Нажаль, в 

більшості випадків студенти нашого університету не мають відповідної 

кваліфікації. 

 

Програма подвійного диплому магістра 

 

З 24 по 25 квітня 2013 року університет відвідала французька делегація 

– три представники Політехнічного Інституту ЛяСаль Бове –  з метою 

впровадження проекту подвійного диплому магістра ТДАТУ – 

Політехнічний Інститут ЛяСаль Бове (Франція) «Управління постачанням 

аграрних галузей». Відбулася зустріч з ректором, проректором з навчальної 

роботи, деканами факультетів ЕтаБ, АТЕ та МТ. На конференції 

адміністрацією Політехнічного Інституту ЛяСаль Бове було презентовано 

вищий навчальний заклад та можливості отримання міжнародного 

подвійного диплому магістра для студентів ТДАТУ.  

На кафедрі іноземних мов проводився конкурсний відбір 

франкомовних студентів ТДАТУ для навчання за цією програмою та 

отримання стипендій французьких підприємств. Відбір здійснювався за 

результатами письмового технічного тесту за спеціальностями «Агрономія», 

«Механізація сільськогосподарського виробництва» і «Економіка 

підприємства» та співбесіди французькою мовою стосовно мотивації 

навчання, а також на базі ознайомлення з дипломами та досьє учасників. 

Французька делегація відмітила високий рівень володіння мовою та сумлінну 

підготовку конкурсантів. За підготовку  студентів та оформлення 

документації відповідала ст. викладач кафедри «Іноземні мови» Виноградова 

М.С. 

У конкурсному відборі брали участь 10 студентів. За  результатами 

конкурсу на отримання міжнародного подвійного диплому магістра для 

студентів ТДАТУ адміністрація магістратури ЛяСаль Бове відібрала 4 

студентів для навчання у 2014 році: 

1) Котенко Світлана  Ігорівна, 11 МБ ЕП; 

2) Блашко Тетяна Андріївна, 11 МБ ЕП; 

3) Кас’янов Віктор Олександрович, 21 МБ МГ; 

4) Філіппенко Ольга Сергіївна, випускниця 2011 р., ЕОНС.    
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Ще 4 студенти отримали рекомендації для вступу до магістратури 

Політехнічного Інституту ЛяСаль Бове на 2015 рік. 

Кропітка робота з підготовки нових кандидатів на участь в цій програмі 

подвійного диплому продовжується. Студенти проходять інтенсивну 

франкомовну підготовку та необхідні літні практики в фермерських 

господарствах у Франції. Наразі до наступної співбесіди на право навчання в 

магістратурі у Франції в 2015 році готується 9 наших студентів. 

Відділ міжнародних зв’язків працює над розширенням можливостей 

академічної мобільності з отриманням подвійного диплому для наших 

студентів. Розпочато підготовку договору про співробітництво знаходиться 

програма подвійного диплому бакалавра та  магістра з Вищою школою 

міжнародних відносин та американістики в Варшаві, Польща. Пропонуються 

напрямки підготовки пов’язані з економікою, управлінням та міжнародними 

відносинами. 

Ця програма не є стипендіальною, тобто вартість навчання в Польщі 

сплачуватиметься самими учасниками. Проте саме навчання відбуватиметься 

за дистанційною технологією з щорічним візитом до Варшави для здачі 

екзаменів. Тривалість навчання з урахуванням перезарахування більшої 

кількості дисциплін складатиме лише 3 семестри, а вартість навчання 

приблизно на такому ж рівні як і в нашому університеті. 

 

Навчання іноземних громадян 

 

Одним із найважливіших напрямків роботи міжнародного відділу є 

залучення іноземних громадян до навчання в університеті. Для забезпечення 

повного спектру освітніх послуг іноземним громадянам та можливості 

набору на навчання іноземців, які не володіють українською або російською 

мовою, в 2013 році була проведена робота з ліцензування освітньої 

діяльності щодо підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні 

заклади України. Восени отримано відповідну ліцензію обсягом 30 осіб на 

рік. 

У 2013 році перший студент-іноземець, громадянин Російської 

Федерації, був зарахований на навчання до університету за напрям 

підготовки «Агрономія». Це дало нам можливість налагодити співпрацю з 

управлінням Державної міграційної служби України в Запорізькій області та 

відпрацювати процедуру реєстрації права на тимчасове перебування наших 

студентів-іноземців на території України. 

Проведена підготовча організаційна робота з організації набору 

іноземних громадян на навчання в ТДАТУ відповідно до наказу МОН від 

01.11.2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», який регламентує новий 

порядок організації набору та навчання іноземців і порядок видачі їм 

запрошень на навчання, що вступає в силу з 1 січня 2014 року. 
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З метою активізації профорієнтаційної роботи переглядається мережа 

партнерів університету в питаннях організації набору іноземних громадян на 

навчання. Так співпраця з ПП «Освітня агенція «Анна» (м. Полтава) та ТОВ 

«Міжнародна освіта та студентський центр «ІЄС» (м. Київ), з якими 

університет має діючи угоди про співробітництво, не дала очікуваних 

результатів. Тому роботу було зосереджено в напрямку налагодження 

прямих зв’язків з партнерами за кордоном. Наразі ведуться переговори з 

партнерами з Гвінеї, Південно-Африканської Республіки та Азербайджану. 

Протягом 2013 року розроблено інформаційне забезпечення 

профорієнтаційної роботи з іноземними громадянами – реорганізовано розділ 

сайту відділу міжнародних зв’язків університету для іноземних громадян 

(http://vmz.tsaa.org.ua/foreigners/), підготовлені друковані матеріали трьома 

мовами – російською, англійською та французькою. Останні включають 

рекламний буклет з основною інформацією та більш детальну брошуру на 16 

сторінок з детальною інформацією про університет, напрямки підготовки, 

умови проживання, вартість навчання та проживання, порядок вступу. 

Попри позитивні результати підготовчої роботи та досягнуті 

домовленості з іноземними партнерами, залишається ризикованою їх 

спроможність забезпечити університет іноземними вступниками. 

Також університет потребує подальшої підготовки до прийому 

іноземних студентів. Слід відзначити наступні проблемні моменти: 

1) Забезпечення належних умов для розміщення іноземних студентів в 

гуртожитках університету. При цьому слід уникати відокремленню їх від 

інших студентів (запобігання сегрегації). В певних випадках може з’явитись 

необхідність розселення не певній відстані окремих груп іноземних студентів 

задля запобігання конфліктів на національному ґрунті. 

2) Мовна підготовка іноземних студентів. За менше ніж рік навчання на 

підготовчому відділенні іноземці мають оволодіти російською мовою на 

рівні достатньому для навчання на 1 курсі разом з іншими студентами. Це 

потребує відповідною навчально-методичної підготовки та кадрів, здатних її 

виконати. Наразі кафедра українознавства має одного викладача, що володіє 

певною мірою англійською мовою. 

3) Мова викладання для іноземних студентів. Іноземці з далекого 

зарубіжжя не здатні оволодіти двома новими для них мовами одночасно на 

достатньому рівні. Враховуючи переважне вживання російської мови в місті 

Мелітополі, доцільно організовувати навчальний процес для іноземних 

громадян саме російською мовою. У той же час все методичне забезпечення 

в університеті наразі видається українською. Проблемним може виявитись 

проведення занять, особливо лекційних, українською в групах де будуть 

іноземні студенти. 

4) Організація виховної роботи з іноземними студентами. Інтеграція 

іноземних студентів в нове для них оточення потребує особливої уваги з 

нашої сторони. Від комфортності перебування та навчання в нашому 

університеті іноземців саме на перших етапах залежить  міжнародний імідж 

http://vmz.tsaa.org.ua/foreigners/
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університету та можливість подальшої профорієнтаційної роботи за 

кордоном. 

 

 

 

 

Публікації в іноземних наукових журналах 

 

Протягом року науково-педагогічні працівники університету 

опублікували 73 статті в закордонних виданнях. Переважна більшість цих 

робіт опублікована в виданнях Російської Федерації (рис. 6.2). 

 

 
Рис. 6.2 – Географічний розподіл закордонних публікацій 

 

У 2013 році акцентовано увагу на публікацію результатів наукових 

досліджень в журналах, що індексуються наукометричними базами даних. 

Останнім часом все більше значення приділяється рейтингу університету за 

наукометричними показниками для оцінки ефективності наукової роботи. Ці 

показники є одним із вирішальних критеріїв для отримання міжнародних 

грантів на виконання спільних наукових досліджень. Зростає важливість 

наукометричних показників також у конкурсному відборі проектів наукових 

досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Тому перед науково-педагогічними працівниками університету була 

поставлена задача з публікації результатів наукових досліджень у журналах, 

що індексуються наукометричною базою даних Scopus та іншими (протокол 

засідання вченої рад університету №4 від 24.12.2013 року). 

Для активізації роботи за даним напрямом проведена суттєва 

інформаційна підготовка. На сайті відділу міжнародних в’язків 

(http://vmz.tsaa.org.ua/faculty/publication/) розміщена інформація про 

особливості наукометричної бази Scopus, механізм оцінки рівня цитування, 

список журналів в яких можна опублікувати свої результати роботи, тощо. 

Проведено ряд нарад з завідуючими кафедр університету з питань публікації 
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з міжнародних виданнях. Також відбулись зустрічі проректора з НПР МД з 

колективами кафедр Маркетинг та ТПЗПСГ. 

Наразі дві статті співробітників університету проіндексовані в Scopus: 

1) Karpenko, O. V., V. I. Kravets’, and O. M. Stanzhyts’kyi. “Oscillation 

of Solutions of the Second-order Linear Functional-difference Equations.” 

Ukrainian Mathematical Journal 65, no. 2 (July 1, 2013): 249–259. 

doi:10.1007/s11253-013-0775-9, 

2) Никифорова Л.Є., Кізім І.В., Богатирьов Ю.О. “Удосконалення 

апаратури для електрофізіологічних досліджень рослинних біооб’єктів”, 

Технічна електродинаміка, 3 (2012): 115–116. 

У 2013 році також налагоджено співпрацю з реакцією журналу 

Canadian Scientific Journal (Канада). Відділ міжнародних зв’язків проводить 

попереднє редагування та забезпечує супровід статей, що подаються в цей 

журнал до публікації. 

Задля покращення мовної підготовки науково-педагогічних 

працівників університету на кафедрі іноземних мов організовано курси з 

вивчення англійської та німецької мови. Сформовано 5 груп з вивчення 

англійсько мови (1 – високий, 1 – середній, 2 – базовий та 1 – нульовий 

рівень), та 1 група – німецької по 16 викладачів в кожній. 

Основні проблеми в питанні публікації в іноземних журналах дві – 

низька якість матеріалу для публікації та занадто слабкий рівень володіння 

іноземною, в першу чергу англійською, мовою.  

 

Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми 

 

У звітному році діяли угоди з 33-ма партнерами університету за 

кордоном. Вчені ТДАТУ співпрацюють із закордонними колегами з питань 

удосконалення якості освіти, беруть участь в науково-освітніх проектах. 

Проведення спільних наукових досліджень дає можливість обміну 

науковцями, результатами досліджень, проведення спільних науково-

практичних семінарів та конференцій. 

Прикладом успішного міжнародного співробітництва є низка проектів, 

реалізованих за участі Інституту післядипломної освіти і дорадництва 

університету. Це «Проект розвитку плодоовочівництва в Україні», «Проект 

розвитку молочарських кооперативів в Україні», «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду», «Агроінвест». 

Успішно розвивається співробітництво факультету інженерії та 

комп’ютерних технологій з лідером у галузі створення програмного 

забезпечення для автоматизованого проектування, британською компанією 

Delcam. У рамках цього співробітництва вже п’ятий рік поспіль функціонує 

навчальний центр Delcam. Вагомим доказом ефективності цієї роботи є друге 

місце студента факультету ІКТ Обиденного Євгена на міжнародній інтернет 

олімпіаді з програмних продуктів компанії Delcam. 
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Вагомих результатів також має діяльність українського відділення 

Міжнародної академії аграрної освіти під керівництвом д.т.н., професора 

Дідура Володимира Аксентійовича. 

Викладачі університету приймають участь в міжнародних грантових 

програмах академічної мобільності. Так, в 2013 році завершував стажування 

за програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта к.т.н., доцент кафедри ТЗЕ 

Рижков Андрій Олександрович в Університеті Колорадо, Боулдер (США). 

Він виконував наукові дослідження за темою «Стимуляція процесу 

біоконверсії слабкими магнітними полями» під керівництвом проф. Френка 

Барнса (01.10.2012-31.05.2013). 

Терновський Володимир Олександрович проходив стажування в 

Інституті розвитку підприємництва Ахмедабад (Індія) за програмою 

«Розвиток підприємництва та малого бізнесу» з 11.11.2013 по 20.12.2013 

року. 

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 

(http://vmz.tsaa.org.ua/) на якому в розділі новин розміщуються поточні 

оголошення за конкурсами, та у відповідних розділах інформації для 

викладачів – зведена інформація за конкурсами, що проводяться регулярно. 

За певними програмами, конференціями та проектами проводиться адресна 

робота з потенційно зацікавленими викладачами університету. 

На жаль, загальна активність викладачів університету в напрямку 

пошуку грантів залишається досить низькою. Для значної кількості 

викладачів суттєвим бар’єром є низький рівень володіння іноземними 

мовами. 

 

Формування позитивного міжнародного іміджу університету 

 

У звітному році було реорганізовано сайт відділу міжнародних зв’язків 

(http://vmz.tsaa.org.ua/), актуалізовано інформацію щодо можливостей 

міжнародного співробітництва для студентів та викладачів, а також 

іноземних вступників. 

Підготовлені брошури з виробничих практик за кордоном для студентів 

університету, друковані інформаційні матеріали для іноземних вступників. 
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7 ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Мета профорієнтаційної роботи – сформувати у абітурієнтів образ 

Університету. Їх готовність до вступу в ТДАТУ є пріоритетом у роботі відділу 

довузівської підготовки та викладачів кафедр в межах зазначеної діяльності.  

Для постійної профорієнтаційної роботи і взаємодії з управліннями 

агропромислового розвитку, районними і місцевими відділами освіти, за 

кафедрами закріплені навчальні заклади. Декани факультетів не рідше 2-х 

разів на рік (грудень, червень) подають звіт про проведену профорієнтаційну 

роботу в навчальних закладах закріплених районів та щомісячно інформують 

про хід роботи проректора з НПРЗВ.  

У 2012-2013 навчальному році були проведені наступні 

профорієнтаційні заходи: 

 у закріплених за кафедрами навчальних закладах через засоби 

масової інформації та при особистому спілкуванні організована та проведена 

робота з інформування молоді щодо актуальності та переваг професій: 

інженера, агронома, економіста агропромислового комплексу, еколога;  

 викладачами кафедр з профорієнтаційною метою одержані в 

районних відділах освіти мережі шкіл та контингент учнів для формування 

системності роботи; 

 за участю районного, міського відділів освіти, директорів шкіл 

проведені зустрічі з випускниками та їх батьками у навчальних закладах 

закріплених районів; 

 проведені консультації з представниками управлінь 

агропромислового розвитку з питань профорієнтаційної роботи із 

сільською молоддю щодо отримання ними цільових направлень для 

навчання в університеті; 

 забезпечена активна взаємодія факультетів з обласними 

управліннями та районними відділами освіти щодо організації 

профорієнтаційної роботи в районах, а також участі в профорієнтаційній 

роботі викладачів і студентів; 

 до профорієнтаційної роботи залучені випускники університету, 

працівники фермерських господарств та інших підприємств 

агропромислового комплексу; 

 проведене анкетне опитування з метою виявлення молоді, яка 

потенційно схильна здобути професії зі спеціальностей, що акредитовані в 

університеті; 

 підтримується зв’язок з центрами зайнятості районів в частині 

надання інформації про університет та участі в акціях ринку професій; 

 залучені до профорієнтаційної роботи молодіжні та інші громадські 

організації. 

 викладачі кафедр приймали участь у батьківських зборах, виховних 

заходах школи; орієнтували учнів шкіл брати участь у заходах, що 
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проводяться в університеті (науково-технічні конференції, предметні 

олімпіади тощо); 

 двічі на рік проведені «Дні відкритих дверей» з метою ознайомлення 

майбутніх студентів з університетом та більш успішної адаптації до 

студентського середовища; 

 організована робота консультаційного пункту для учнівської молоді 

та їх батьків з метою інформування щодо отримання вищої освіти за всіма 

напрямами АПК; 

 виготовлені інформаційні стенди для розміщення їх в середніх 

навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, коледжах; 

 підготовлений фільм про життєдіяльність університету та включення 

його до трансляцій телерадіокомпаній; 

 підготовлені і видані рекламні матеріали: 

– оголошення про набір на підготовчі курси (денна форма 

навчання);  

– буклети за всіма напрямами підготовки; 

– рекламна продукція з зарубіжної практики, громадського життя 

університету (спортивні секції, видатні спортсмени, гуртки художньої 

самодіяльності ЦКіД, спортивно-оздоровча база, комп’ютерні курси тощо). 

 

Одним з головних заходів є доведення до відома учнів та їх батьків 

інформації про набір у наш навчальний заклад, вартість навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб, ліцензований обсяг прийому, пільгах, інформації 

про відокремлені структурні підрозділи ТДАТУ. 

Послідовно працювали в цьому напрямі співробітники кафедр: 

 «Технологія конструкційних матеріалів» – зав. кафедрою Кюрчев С.В.  

 «Технічні системи технологій тваринництва» – зав. кафедрою Скляр Р.В. 

 «Мобільні енергетичні засоби» – зав. кафедрою Панченко А.І. 

  «Технічний сервіс в АПК» – зав. кафедрою Смєлов А.О. 

  «Автоматизований електропривід» – зав. кафедрою Куценко Ю.М. 

  «Гідравліка і теплотехніка» – зав. кафедрою Дідур В.А. 

  «Економічна теорія» – зав. кафедрою Карман С.В. 

  «Маркетинг» – зав. кафедрою Легеза Д.Г. 

  «Українознавство» – зав. кафедрою Максимець О.М. 

 «Прикладна геометрія та ІТП» – зав. кафедрою Малкіна В.М. 

 «Технічна механіка» – зав. кафедрою Вершков О.О. 

 «Рослинництво» – зав. кафедрою Іванченко О.А. 

 «Охорона праці та БЖ» – зав. кафедрою Рогач Ю.П. 

 «Екологія та охорона НС» – зав. кафедрою Халіман І.О. 
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Основною формою підготовки молоді до вступу в університет є 

організація роботи підготовчих курсів.  

 

Таблиця 7.1 – Інформація щодо навчання та зарахування  

слухачів підготовчих курсів до ТДАТУ 
 

№ 

з/п 
Навчальні роки Навчалося 

Допущені до 

випускних 

випробувань 

Зараховано 

на навчання 

1 2008–2009 425 377 243 

2 2009–2010 234 214 163 

3 2010–2011 270 247 149  

4 2011–2012 279 250 107 

5 2012–2013 174 162 88 

 

На підготовчих курсах відділу довузівської підготовки та його філіях у 

2012-2013 навчальному році навчалось 174 слухача. У п’яти 

Мелітопольських групах навчалось 119 слухачів, в групах Запорізької області 

– 21 слухач, Херсонської – 19 слухачів, Донецької – 15 слухачів. Протягом 

навчального року за сімейними обставинами і по причині невиконання умов 

Договору було відраховано 12 слухачів.  

Успішно здали випускне підсумкове тестування з математики та 

української мови і літератури 162 слухача.  

Вони були рекомендовані до зарахування в університет за умови 

успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання згідно з 

правилами прийому.  

Аналізуючи профорієнтаційну роботу у 2012-2013 н.р. необхідно 

відмітити, що вдалося: 

– активізувати роботу із залученням більшої кількості співробітників 

университету; 

– ефективніше задіяти студентів до інформуванню учнівської молоді 

щодо навчання в університеті; 

– у багатьох завідувачів кафедрами сформувалась система роботи 

(послідовність дій); 

– задіяти більше форм проф. работы (конкурси, інтерет-форуми).   

Що зробити не вдалося: 

– не вдалося ліквідувати імітацію в роботі; 

– відсутнє широке та постійне інформування потенційних абітурієнтів та 

їх батьків; 

– профорієнтаційна робота не стала потребою кожного співробітника 

університету. 
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Робота приймальної комісії 

 

Зарахування до складу студентів у 2013 році відбувалось як за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так і за результатами 

вступних випробувань та фахових вступних випробувань. Поза конкурсом 

зараховувались особи пільгових категорій відповідно до чинного 

законодавства. 

Максимальна конкурсна сума балів у 2013 склала 777,1 (напрям 

“Комп’ютерні науки”), при цьому: 

 – середній бал за атестатом …..– 199,2; 

 – фізика ………...…………….. – 178,2; 

 – математика………………….. – 190,4; 

 – українська мова…………….. – 189,6. 

Мінімальна сума балів – 670,9 (напрям – “ Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва ”): 

 – середній бал за атестатом …...– 151,2; 

 – історія України…………....... – 129,3; 

 – математика…………….……. – 134,8; 

 – українська мова……………... – 129.  

Середня сума балів……………. – 724,2. 

Середній бал за дисциплінами та атестатом: 

– за атестатом………………… – 173,2; 

– Історія України…………….. – 163,1; 

– Математика…………………. – 158,4; 

– Українська мова і література – 153,2; 

– Фізика ………...……………. – 152,4; 

– Хімія……………………….....– 159,8; 

– Географія…………………… – 156,2; 

– Іноземна мова……………… – 151,8; 

– Біологія……………………… – 163,7. 

Сільська молодь із загальної кількості зарахованих на денну форму 

навчання становить 56% (424 особи), з яких 66 осіб – за цільовим 

направленням. Кількість осіб пільгових категорій, зарахованих на денну та 

заочну форму навчання наступна: 

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 

особи з їх числа, віком до  23 років – 25 осіб; 

– особи, яким відповідно до  Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надано таке право – 1 особа; 

– особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їхнього соціального захисту» надане право на поза конкурсний 

вступ – 1особа;  

– інвалідів І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років – 13 осіб;  

Загальна кількість осіб пільгових категорій – 40 особи.  

На місця денної форми навчання, що фінансуються за рахунок 

державного бюджету, зараховано 545 осіб. На навчання за рахунок коштів 
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фізичних та юридичних осіб зараховано 215 осіб. Із загальної кількості – 19 

медалістів, на базі повної загальної середньої освіти – 436 осіб, випускників 

ПТУ – 26 особи, випускників технікумів та коледжів – 780 осіб. 

Середній конкурс за всіма спеціальностями склав 3,75 осіб на  

державне місце, при цьому найнижчий конкурс – 1,75 на спеціальність 

“Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, а 

найбільший – 60,0 на спеціальність “Економіка підприємства”.  

За результатами використання системи дистанційної подачі документів 

“Електронний вступ” було зараховано 29 абітурієнтів. При цьому кількість 

поданих дистанційно заяв склала – 486. 

У 2013 році вперше проводилось зарахування вступників на 

екстернатну форму навчання. Зараховано 3 особи: 2 на напрям підготовки 

“Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” та 1 

особа на напрям підготовки – “Агрономія”. 

Відповідно до отриманої ліцензії на підготовку іноземних громадян на 

напрям підготовки “Агрономія” зараховано одного вступника. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 

2013 року №502, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 травня 

2013 року за № 825/23357 про внесення змін до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України у 2013 проводилося зарахування на навчання за 

освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” осіб, які здобули базову або 

повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу. Зарахування проводилось на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб, при цьому курс зарахування 

визначався академічною різницею із документа про освіту вступника. Таким 

чином на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, як на 

денну так і на заочну форму навчання зараховано 18 осіб. 
 

Таблиця 7.2 – Результати прийому у 2013 році 
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Шифр та назва спеціальності (за 
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рівнями) 

Результати прийому 

Зараховано (осіб) 
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  Бакалавр, всього осіб 1216 674 674 542 44,57 

  

На основі повної загальної 

середньої освіти  
436 290 290 146 33,49 

  

на основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
780 384 384 396 50,77 

1
0
0
1
 –

 

Т
ех

н
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а 

та
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т
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р
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н
о
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о
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н

и
ц

тв
а 6.100102 – Процеси, машини та 

обладнання агропромислового 

виробництва 

353 264 264 89 25,21 
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На основі повної загальної 

середньої освіти  
69 60 60 9 13,04 

      

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
284 204 204 80 28,17 

6.100101 – Енергетика та 

електротехнічні системи в 

агропромисловому комплексі 

181 131 131 50 27,62 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
65 51 51 14 21,54 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
116 80 80 36 31,04 

0
3
0
5
 –

 Е
к
о
н

о
м

ік
а 

та
 п

ід
п

р
и

єм
н

и
ц

тв
о

 

6.030504 – Економіка 

підприємства 
99 12 12 87 87,88 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
37 8 8 29 78,38 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
62 4 4 58 93,55 

6.030509 – Облік і аудит 123 7 7 116 94,31 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
23 5 5 18 78,26 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
100 2 2 98 98,00 

6.030508 – Фінанси і кредит 88 0 0 88 100,00 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
28 0 0 28 100,00 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
60 0 0 60 100,00 

6.030507 – Маркетинг 45 8 8 37 82,22 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
22 7 7 15 68,18 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
23 1 1 22 95,65 

0
5
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6.050503 – Машинобудування 84 82 82 2 2,38 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
29 29 29 0 0,00 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
55 53 53 2 3,64 

0
4
0
1
 –

 П
р
и

р
о
д

н
и

ч
і 

 

н
ау

к
и

 

6.040106 – Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування 

41 34 34 7 17,07 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
40 34 34 6 15,00 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
1 0 0 1 100,00 
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 6.090101 – Агрономія 116 71 71 45 38,79 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
52 38 38 14 26,92 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
64 33 33 31 48,44 

0
5

0
1

 –
 

Ін
ф

о
р

м
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и
к
а 

та
 

о
б

ч
и

сл
ю

в
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а 
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х

н
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а 
6.050101 – Комп’ютерні науки 46 25 25 21 45,65 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
31 18 18 13 41,94 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
15 7 7 8 53,33 

1
7

0
2

 -
 

Ц
и

в
іл

ь
н

а 

б
ез

п
ек

а 

6.170202 Охорона праці 25 25 25 0 0,00 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
25 25 25 0 0,00 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
0 0 0 0 0,00 

0
5
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п
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6.051701 Харчові технології та 

інженерія 
15 15 15 0 0,00 

На основі повної загальної 

середньої освіти  
15 15 15 0 0,00 

На основі ОКР молодшого 

спеціаліста 
0 0 0 0 0,00 

  
Спеціаліст, всього осіб 671 333 333 338 50,37 

0
9
1
9
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ія
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а 
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7.091902 – Механізація 

сільського господарства 
231 157 157 74 32,03 

7.091901 – Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

121 64 64 57 47,11 

0
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7.050107 – Економіка 

підприємства 
44 0 0 44 100,00 

7.050106 – Облік і аудит 101 21 21 80 79,21 

7.050104 – Фінанси 42 6 6 36 85,71 

0
9

0
2

 -
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ж
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м
ех
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ік

а 

7.090221 – Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

85 50 50 35 41,18 
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0
7

0
8

 -
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к
о

л
о
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я 

7.070801 – Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
15 15 15 1 6,25 

0
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7.080402 - Інформаційні 

технології проектування 
19 10 10 9 47,37 

1
3

0
1

 -
 

А
гр

о
н

о
м

ія
 

7.130102 – Агрономія 12 10 10 2 16,67 

  
Магістр, всього осіб 348 199 199 149 42,82 

0
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а 8.091902 – Механізація 

сільського господарства 
74 62 62 12 16,22 

8.091901 – Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

85 57 57 28 32,94 
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8.050107 – Економіка 

підприємства 
54 9 9 45 83,33 

8.050106 – Облік і аудит 15 4 4 11 73,33 

8.050104 – Фінанси 10 2 2 8 80,00 

8.050108 – Маркетинг 25 5 5 20 80,00 

0
9

0
2

 -
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8.090221 – Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

14 10 10 4 28,57 

0
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0
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к
о

л
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я 

8.070801 – Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
30 15 15 15 50,00 

1
3
0
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н

о
м
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8.130102 – Агрономія 31 30 30 1 3,23 
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0
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8.080402 - Інформаційні 

технології проектування 
10 5 5 5 50,00 

  
Разом за всіма ОКР, осіб 2235 1206 1206 1029 45,92 

 

Працевлаштування молодих фахівців 

 

Одним із важливих напрямів у роботі університету є працевлаштування 

випускників. Він містить у собі ряд заходів, що 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, ознайомлення з нормативно-правовою базою, 

соціальними гарантіями, порядком укладання договорів тощо. 

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 НПРЗВ, начальника 

відділу ЗВ, кураторів груп. 

До моменту остаточного розподілу на роботу, відділом проводиться 

перевірка наявності робочого місця для кожного випускника, згідно раніше 

укладених тристоронніх угод. 

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, відмови у працевлаштуванні та 

сприяє пошуку нового місця роботи і оформленню нового направлення. 

Головним моментом діяльності відділу є фактичний початок трудової 

діяльності кожного нашого випускника за фахом. 

Працевлаштування випускників проводиться на підставі постанов 

Кабінету Міністрів України від № 992 від 22.08.1996р. «Про порядок 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 

велась за державним замовленням», № 1159 від 29.06.1999 року  

«Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», наказів 

Міністерства аграрної політики України 248 від 6.06.05р. «Про затвердження 

порядку працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних 

закладів», № 263 від 15.06.05р. «Про затвердження цільової програми 

формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 

2005-2009 роки». 
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Таблиця 7.3 - Працевлаштування випускників ТДАТУ за 2011-2013 роки 
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2011 рік 

Механізація сільського господарства 188 163 148 15 25 29 143 / 96,62% 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 90 75 73 10 32 11 72 / 98,63 % 

Економіка підприємства 70 32 27 5 38 2 27 / 100 % 

Облік і аудит 80 30 25 5 50 6 24 / 96 % 

Фінанси 31 14 12 2 17 - 12 / 100 % 

Обладнання переробних і харчових виробництв 70 48 43 5 21 9 43 / 100 % 

Інформаційні технології проектування 38 15 14 1 23 2 13 / 92,86 % 

Екологія та охорона навколишнього середовища 42 22 17 5 20 3 17 / 100 % 

Агрономія 32 26 23 3 6 4 23 / 100 % 

Всього 641 425 382 43 215 66 374  / 97,9 % 

2012 рік 

Механізація сільського господарства 168 161 154 7 7 24 136 / 88,31 % 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 102 75 71 4 26 7 69 / 97,18 % 

Економіка підприємства 68 21 18 3 47 2 18 / 100 % 

Облік і аудит 99 28 27 1 71 4 26 / 96,3 % 

Фінанси 32 11 7 4 21 1 7 / 100 % 

Маркетинг 25 4 4 - 21 - 4 / 100 % 

Обладнання переробних і харчових виробництв 67 48 44 4 19 4 39 / 88,64 % 

Інформаційні технології проектування 45 15 15 - 30 2 15 / 100 % 

Екологія та охорона навколишнього середовища 34 22 15 7 12 2 15 / 100 % 

Агрономія 42 27 24 3 15 4 23 / 95,83 % 

Всього 682 413 379 34 269 50 352 / 92,88 % 

2013 рік 

Механізація сільського господарства 197 162 156 6 35 13 138 / 88,46 % 
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Енергетика сільськогосподарського виробництва 86 64 60 4 22 7 46 / 76,66 % 

Економіка підприємства 88 21 17 4 67 2 16 / 94,12 % 

Облік і аудит 112 28 21 7 82 4 18 / 85,71 % 

Фінанси 39 11 9 2 28 - 7 / 77,78 % 

Маркетинг 24 5 5 - 19 1 5 / 100 % 

Обладнання переробних і харчових виробництв 75 52 44 8 23 6 37 / 84,09 % 

Інформаційні технології проектування 43 15 14 1 28 1 13 / 92,86 % 

Екологія та охорона навколишнього середовища 37 23 17 6 14 1 16 / 94,12 % 

Агрономія 37 25 23 2 12 2 21 / 91,3 % 

Всього 738 406 366 40 330 37 316 / 86,34 % 

 

Примітка: кількість отриманих підтверджень про прибуття випускників 2013 року до місця роботи постійно змінюється 

(інформація надана станом на 23 січня 2014 р.) 
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Рис 7.1 – Прибуття випускників університету, які навчались за держзамовленням, до місця роботи за направленням 

(у % відношенні до виданих направлень) 
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8 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ТДАТУ  

 

Соціальний захист співробітників та студентів ТДАТУ проводиться 

відповідно до чинного законодавства та колективного договору. 

Умови роботи й відпочинку працівників, їх оздоровлення та лікування 

знаходяться на належному рівні. Чітко працює система соціальних пільг і 

гарантій. 

Відповідно до умов Колективного договору соціальний захист 

студентів та співробітників проводився за такими напрямками: 

- дотримання законодавства, щодо своєчасної виплати заробітної 

плати та стипендії; 

- надання матеріальної допомоги; 

- забезпечення житлом студентів; 

- оздоровлення співробітників та студентів; 

- безкоштовне харчування дітей – сиріт; 

- виділення пільгових талонів для обслуговування в перукарні 

студентам сиротам. 

Оплата праці співробітників університету протягом 2013 року 

здійснювалась відповідно до актів законодавства і  колективного договору. 

Відповідно заборгованість по заробітній платі і стипендії за звітний період  

відсутня. 

За 2013 рік середня заробітна плата співробітників склала 2641 грн. (в 

минулому році 2227 грн.). 

На преміювання співробітників ТДАТУ відповідно до чинного 

законодавства та „Положення про преміювання” в межах затвердженого 

фонду заробітної плати витрачено – 1 134 249 грн., на заохочення студентів – 

455 230 грн.   

З метою поліпшення матеріального становища співробітників та 

студентів кожного року виділяється значна сума на виплати матеріальної 

допомоги (табл. 8.1). 

 

Таблиця 8.1 - Грошова допомога на поліпшення матеріального 

становища співробітників та студентів ТДАТУ протягом 2012-2013 рр. 
 

№ 

з/п 
Джерело 

Сума,  грн Відхилення 

2012 рік 2013 рік (+,-) (%) 

1 Адміністрація університету 907 009 995 824 88 815 109,79 

2 Благодійний фонд «Таврія»  394 770   164 420 230 350 41,65 

3 Профспілковий комітет   117 480 86 810 30 670 73,89 

4 Загальна сума матеріальної  

допомоги 

1 419 259 1 247 054 172 205 87,87 
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За 2013 рік адміністрацією виділено матеріальної допомоги  на 

загальну суму – 995 824 грн., зокрема співробітникам (з урахуванням 

оздоровчих) – 855 459 грн., та студентам на суму 140 365 грн., що майже на 

10% більше ніж у 2012 році.  

Благодійний фонд «Таврія» виплатив матеріальної допомоги на суму 

164 420 грн.  

Профспілковим комітетом за звітний рік виділено матеріальної 

допомоги на загальну суму  86 810 грн., зокрема співробітникам – 44 990 

грн., студентам – 41 820 грн. 

Загалом,  на матеріальну допомогу співробітникам та студентам 

протягом 2013 року було виділено з усіх джерел відповідно 1 247 054 грн., 

що на 12% менше ніж у 2012 році. 

Пріоритетом соціального захисту співробітників університету є 

забезпечення оздоровлення, як їх самих, так і їх дітей (табл. 2). Відповідно до 

умов колективного договору вартість пільгової путівки до СОК «Салют» для 

членів трудового колективу університету   у 2013 році було встановлено на 

рівні 30 відсотків від її повної вартості. Вартість пільгової путівки для дітей 

співробітників, які відпочивають з матір’ю встановлено на рівні 25 %.  

Так, у 2013 році на  оздоровлення дітей співробітників було виділено 

71 346 грн., або на 48% більше в порівнянні з 2012 роком. З метою 

оздоровлення студентів університету діє спортивно-оздоровчий табір 

«Здоров’як».  Відповідно до колективного договору 2013 року вартість 

пільгової путівки визначено для студентів на рівні 25 відсотків від її вартості. 

Для студентів-сиріт, інвалідів  1 і 2 категорії, студентів – активістів, 

переможців конкурсу на кращу наукову роботу та переможців студентських 

олімпіад виділяються безкоштовні путівки в СОТ «Здоров’як». 

 

Таблиця 8.2 - Оздоровлення співробітників та студентів ТДАТУ  

протягом 2012-2013 рр. 
 

№ 

з/п 
Показники 

Роки Відхилення 

2012 2013 (+,-) (%) 

1 Кошти на оздоровлення 

дітей співробітників, грн 

48 100 71  346 23 246 148,33 

2 Кількість дітей, що 

відпочили в ДОЦ «Чайка», 

чол 

37 47 10 127,03 

3 Кількість співробітників, що 

скористались санаторно-

курортним оздоровленням 

17 22 5 129,41 

4 На базі СОК «Салют» 

оздоровилось за пільговими 

цінами:    

367 300 67 81,74 

5 співробітники 146 96 50 65,75 

6 студенти 221 204 17 92,31 
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Зокрема, у 2013 році 47 дітей мали змогу відпочити в ДОТ «Чайка», що 

на 27 % більше ніж у 2012 році. Санаторно – курортним оздоровленням 

скористались 22 співробітника. Всі співробітники та студенти, що виявили 

бажання оздоровитися на базі СОК «Салют» за пільговими цінами  у 2013 

році мали таку змогу, а  це 96  співробітників та  204 студенти.  

Не залишились без уваги співробітники пільгових категорій (інваліди 

Великої Вітчизняної війни, праці, воїни-інтернаціоналісти, ліквідатори та 

постраждалі від аварії на ЧАЕС, одинокі і багатодітні батьки, сім’ї, що 

втратили годувальника). За цей час проведені святкові вогники для ветеранів, 

серед яких:  святкування Нового року, 23 лютого, 9 травня,  постійно працює 

клуб «Ліра»;  співробітники та ветерани  отримали привітання та цінні 

подарунки до ювілеїв та особистих пам’ятних дат.  

Особливий акцент робиться на повному використанні створених умов 

для культурно-мистецького розвитку та відпочинку членів трудового 

колективу і студентів. Створено умови для проведення загально 

університетських культурно-масових заходів, колективних вечорів 

відпочинку для працівників, відзначення державних свят, особистих подій. 

Для студентів і за активної їх участі проводиться ряд цікавих заходів, а саме: 

Новорічний вогник, свято Масляної, різні конкурсні програми до Дня 

закоханих. Наші студенти є активними учасниками Всеукраїнського 

конкурсу «Софіївські зорі».  З гордістю ми можемо сказати про те, що 

студенти ТДАТУ беруть активну участь в акції «Здай кров – врятуй життя». 

Співробітники та студенти активно співпрацюють з Міжнародною 

організацією Червоного хреста. 

Уся робота із соціального захисту в університеті здійснювалася  у 

тісному контакті  адміністрації  з профкомом співробітників, студентським 

профбюро, студентським самоврядуванням, центром культури та дозвілля, 

науковою бібліотекою, кафедрами й підрозділами.  

Не залишилися без уваги і питання спортивно-масової роботи. Наші 

студенти мають можливість безкоштовно займатись у спортивних секціях. 

При сприянні ректорату і профкому  в університеті проводяться спартакіади, 

«Веселі старти» інші змагання.  

Крім того, всі студенти університету з інших міст на сьогодні 100 % 

забезпечені житлом. 

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 10-12 грн.. 

Постійно здійснюється контроль за оновленням та розширенням асортименту 

страв відповідно до попиту та уподобань споживачів. 

Протягом 2013 року продовжувалась робота щодо поліпшення умов 

праці і навчання (забезпеченість новими меблями, комп’ютерною технікою 
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тощо). Так, за звітний період виконано робіт по капітальному  та поточному 

ремонту на суму 45 405  грн. 

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аваріям та пожежам мали повне фінансове забезпечення. 

Загалом, за результатами аналізу стану соціального захисту студентів 

та співробітників Таврійського державного агротехнологічного університету  

можна зазначити, що в складних економічних умовах протягом 2013 року 

забезпечено зростання основних соціальних показників в порівнянні з 2012 

роком, що є результатом злагодженої роботи адміністрації та профспілкового 

комітету ТДАТУ. Однак, не всі проблемні питання, які стоять перед 

колективом, з огляду на складні умови діяльності, є та можуть бути 

вирішеними у короткій перспективі, зокрема потребує свого продовження 

робота над 

- поліпшенням матеріально-технічного оснащення навчально-

виховного процесу та умовами праці; 

- збільшенням розміру заохочень кращих студентів, переможців 

наукових конкурсів та предметних олімпіад; 

- поліпшенням житлових умов студентів та співробітників 

(модернізація системи опалення в гуртожитках; пошук інвестора з метою 

завершення будівництва житла для співробітників); 

- збільшенням кількості студентів та співробітників, що мають 

можливість оздоровлення за пільговими цінами у СОК «Салют». 
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Таблиця 8.3 - Звітні дані за 2013 рік 
 

№ 

з/п 

Показник  грн 

1 Заборгованість по заробітній платі  і стипендії за звітний 

період   
- 

2 Середня заробітна плата співробітників 2641 

3 Матеріальна допомога:  995 824 

 співробітники 855 459 

 студенти 140 365 

4 Преміювання:    

 співробітники 1 134 249 

                          студенти  455 230 

5 Благодійний фонд «Таврія» - матеріальна допомога 164 420 

6 Профспілковим комітетом  виділено матеріальної допомоги:    86 810 

 співробітникам 44 990 

                          студентам  41 820 

7 Кошти на оздоровлення дітей співробітників 71 346 

8 Кількість дітей, що відпочили в ДОЦ «Чайка», чол 47 

9 Кількість співробітників, що скористались санаторно-

курортним оздоровленням 
22 

10 На базі СОК «Салют» оздоровилось за пільговими цінами:    300 

 співробітники 96 

 студенти 204 

11 Витрати на поточний та капітальний ремонт, а саме: 45 405 
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Таблиця 8.4 – Комплексні заходи 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого  середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 

аваріям та пожежам 
 

№ 

п/п 
Найменування заходів (робіт) 

Вартість робіт, тис. грн. 
Строк 

виконання 

Особи, відповідальні за 

виконання асигновано витрачено 

1. 1 Зробити аудит теплопостачання по кожному приміщенню та привести у 

відповідність до санітарних норм  
  постійно Проректор НПАГР 

2.  Ремонт туалетів: 

-  2 корп. 8 поверх 

 

 

7,5 

 

 до 01.08.13. Проректор НПАГР 

3.  Облаштування теплозахисної перегородки на 2 поверсі корпусу  №2 
30,00  до 01.09.13 Проректор НПАГР 

4.  Благоустрій території університету по вул. Свердлова (корп. №5) 40,00  до 01.09.13 Проректор НПАГР 

5.  Заміна каналізаційних труб до міської каналізаційної мережі гуртожитку 

№ 3 
1,5  до 01.09.13 Проректор НПАГР 

6.  Реконструкція теплопостачання у навч. корпусі №7 40,00   до 01.09.13 Проректор НПАГР 

7.  Ремонт стін та батарей опалення в коридорі між корп.№1 та №2 15,2  до 01.09.13  Проректор НПАГР 

8.  Заміна вхідних дверей у ЦКіД зі сторони вул. Дзержинського 2  до 01.09.13. Проректор НПАГР 

9.  Обладнання підлоги в танцювальній залі ЦКіД 10  до 01.09.13. Проректор НПАГР 

10.  Ремонт ауд. 9.234, 9.235 2  до 01.09.13. Проректор НПАГР 

11.  Ремонт підлоги сцени  5,0  до 01.09.13. Проректор НПАГР 
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9 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2013 році видатки загального фонду профінансовані з Державного 

бюджету на 100 %, затверджено кошторисом 46620,5 тис. грн., касові 

видатки складають 46620,5 тис. грн., у т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 28888,8 тис. грн., що складає 62,0%, виплату на харчування і 

одяг дітям - сиротам 918,4 тис. грн., оплату комунальних послуг 1747,2 тис. 

грн., що складає 3,7%, стипендії 14794,9 тис. грн. або 31,7%,  інші  поточні 

трансфери населенню (виплату грошової допомоги на придбання навчальної 

літератури дітям - сиротам) – 233,7 тис. грн. 

По спеціальному фонду план надходжень виконано на 100,3 % при 

плані 15223,2 тис. грн., фактично надійшло 15268,9 тис. грн., у ч. від оплати 

за навчання – 10409,5 тис. грн., підготовчого відділення та підготовчих 

курсів – 79,2 тис. грн., науково-дослідним розробкам – 604,4 тис. грн., 

реалізації продукції науково-дослідного господарства – 824,9 тис. грн., плати 

за проживання в гуртожитках – 2324,3 тис. грн., спортивно-оздоровчого 

комплексу 384,2 тис. грн., від оренди майна – 149,6 тис. грн., інші –  492,8 

тис. грн. 

Касові видатки за 2013 рік по спеціальному фонду склали 13970,7 тис. 

грн. в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями 9574,5 тис. грн. або 68,5%. 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, насіння, міндобрив, матеріалів, 

обладнання та інвентар 1416,2 тис. грн. або 10,1%, оплату за послуги (крім 

комунальних) 618,5 тис. грн. або 4,4%, інші видатки (податки) 358,8 тис. грн., 

видатки на відрядження 84,9 тис. грн., 0,6% на оплату комунальних послуг – 

1778,2 тис. грн. або 12,7%, із них на теплопостачання 485,1 тис. грн., оплату 

водопостачання 263,2 тис. грн., оплату електроенергії – 677,3 тис. грн., 

оплату природного газу 352,6 тис. грн., окремі заходи по реалізації 

державних програм не віднесених до заходів розвитку (участь в виставках, 

підготовка докторантів) 22,8 тис. грн., стипендії 71,7 тис. грн., придбання 

основних засобів 45,1 тис. грн.. 

Надійшло благодійних внесків та дарунків на суму 1197,0 тис. грн. 

У 2013 році касові видатки по благодійним внескам склали 1193,8 тис. 

грн., які було витрачено на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 

940,5 тис. грн., оплату інших послуг 26,2 тис. грн., на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями – 2,5 тис. грн., придбання основних засобів 223,6 тис. 

грн., придбання медикаментів – 1,0 тис. грн. 

У 2013 році підвищені розміри мінімальної заробітної плати та 

посадові оклади по тарифній сітці з 01.01.2013 – 1147 грн.  

Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення професорсько-

викладацькому складу, педагогічним  та бібліотечним працівникам по 

загальному фонду 678,9 тис. грн., по спеціальному фонду 76,7 тис. грн., 

надано матеріальної допомоги іншим працівникам 56,6 тис. грн., виплачено 

премій студентам та аспірантам – 455,2 тис. грн., матеріальної допомоги – 

140,4 тис. грн. 
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Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. склала 700,5 тис. 

грн., із них по оплаті за навчання 379,7 тис. грн., за проживання в 

студентських гуртожитках 72,7 тис. грн., по оплаті орендарями оренди та 

комунальні послуги 38,0 тис. грн., за реалізовану сільськогосподарську 

продукцію – 194,0 тис. грн., за іншими розрахунками з бюджетом – 16,1 тис. 

грн. 

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2014 сума кредиторської заборгованості склала 2158,1 

тис. грн., із них за товари, роботи та послуги, яка не проплачена 

Держказначейством у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів в сумі 1525,8 

тис. грн.. Авансові платежі по платним послугам за договорами за навчання – 

181,8 тис. грн., за проживання в гуртожитку – 317,4 тис. грн., інші – 133,1 

тис. грн. 
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10 ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ 

ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Належні університету вісім навчальних корпусів, допоміжні 

приміщення, їдальня, гараж, котельня, бібліотека, студентський клуб, 

компактно розміщені в центрі м. Мелітополь. Сім навчальних корпусів, 

допоміжні приміщення розміщені біля головного корпусу на відстані 50-100 

метрів, що певно зручно для студентів. Будівля кафедри фізичного виховання 

та спорту розміщена від головного корпусу на відстані 400 м, що не потребує 

для студентів використовувати міський транспорт.  У складі університету діє 

інститут післядипломної освіти та дорадництва, який для учбових цілей 

використовує навчальну базу університету в м. Мелітополь. Розташовані в м. 

Запоріжжя гуртожиток на 186 місць та адміністративно-навчальний корпус 

площею 3423 кв.м – не використовуються. Вирішується питання передачі 

гуртожитку до комунальної власності м. Запоріжжя, а адміністративно-

учбового корпусу до Регіонального фонду державного майна в Запорізькій 

області. 

Площа земельних ділянок, на яких розміщуються університетські 

споруди, становить 8,1963 га. Проїзди та пішохідні доріжки мають тверде 

покриття, зелена зона – дерева, кущі, газони. Площа озелененої території 

складає 7554 кв.м. 

Загальна площа навчально-допоміжних та підсобних приміщень 

університету становить 81875,63 кв.м, із них 58212 кв.м – навчально-

лабораторних приміщень. Всі споруди утримуються в доброму стані. 

Навчальні корпуси  та підсобні приміщення, їдальня, центр культури та 

дозвілля, бібліотеки, гуртожитки університету підключені до мереж тепло-, 

водо-, електропостачання та водовідведення. За винятком трьох гуртожитків 

та будівлі кафедри фізичного виховання та спорту, які підключені до міської 

мережі теплопостачання – всі інші будівлі університету опалюються власною 

газовою котельною, потужністю 2,32 МВт. 

Освітлення в навчальних корпусах природне та штучне, відповідає 

санітарним вимогам. Приміщення обладнані природною приточно-

витяжною, а при необхідності – примусовою вентиляцією. 

Побутові відходи, сміття збираються у спеціальні контейнери та 

вивозяться на міське звалище. Спеціальні відходи (післяопераційні 

матеріали) вивозяться автомобільним транспортом на захоронення. Токсичні 

відходи (відпрацьовані люмінесцентні лампи, акумулятори, мастила тощо) 

збираються та зберігаються в спеціальних приміщеннях матеріального 

складу і за укладеними угодами здаються на утилізацію. Хімічні реактиви 

знищуються комісійно. 



 

 

 

102 

В університеті 34 лекційних аудиторії, із яких сім аудиторій на 100 – 

150 посадкових місць, чотирнадцять – на 100 посадкових місць, п’ять  – до 50 

посадкових місць та вісім – на 70 посадкових місць. На одного студента 

денної форми навчання в університеті припадає 18,2 м2 навчальної площі.  

У минулому році додатково введено в дію 2 лекційні аудиторії 

місткістю  до 50 посадкових  місць кожна. Проведено капітальний ремонт 

п’яти аудиторій на кафедрі «Інформаційні технології», трьох аудиторій на 

кафедрі «Технічна механіка». Завершена робота по атестації агрохімічної 

лабораторії. 

Навчальний процес повністю забезпечений необхідним обладнанням, 

приладами, інструментами, реактивами та іншими матеріалами згідно вимог 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Балансова вартість 

встановленого обладнання в розрахунку на одного студента денної форми 

навчання на 01.10.2013 року становила 1690 грн. У навчальному процесі 

задіяна і використовується достатня кількість аудіо - та відеотехніки, 649 

персональних комп’ютерів з необхідним програмним забезпеченням, 

більшість яких – сучасні. 

Постійно зростає загальний фонд бібліотеки: лише протягом 2013 року 

було придбано 1158 примірників новітньої навчальної, методичної, наукової 

літератури та 943 – періодичних видань, надрукованих, в основному, 

українською мовою. На кінець року частка навчальної літератури 

українською мовою в бібліотеці університету склала 60%. 

В університеті функціонує три гуртожитки, загальна площа яких 

складає 17100,5 кв.м, де проживає 1030 студентів. Житлова площа 8775 кв.м, 

на одного мешканця складає в середньому 8,5 кв.м. 

До інфраструктури університету входять: наукова бібліотека з 

читальними залами і філіями загальною площею 1655 кв.м; спортивний 

корпус загальною площею 1942,7 кв.м; їдальні, буфети – загальною площею 

872 кв.м на 300 посадкових місць. 

Право власності на майно Таврійського державного агротехнологічного 

університету належить Міністерству аграрної політики та продовольства 

України, якому підпорядкований навчальний заклад. 

Характеристика будівель, споруд, їх санітарно-технічний стан, умови 

експлуатації описані у «Висновку державної санітарно-епідеміологічної 

служби м. Мелітополя Запорізької області». Існують умови для дотримання 

діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм, правил та 

нормативів для провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням 

вищої освіти. 

У гуртожитках наявні необхідні санітарно-побутові та підсобні 

приміщення. 
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Навчально-дослідна частина Таврійського державного 

агротехнологічного університету (НДЧ ТДАТУ) є його структурним 

підрозділом, воно слугує базовим для проведення навчальних і виробничих 

практик, проведення наукових досліджень науково-педагогічних працівників, 

аспірантів і студентів. 

Для студентів, аспірантів і співробітників функціонує фундаментальна 

бібліотека, з загальним фондом біля 398,0 тис. примірників, чотири 

читальних зали на 185 посадкових місць. Книгосховище, зал каталогів, зал 

науково-технічної інформації,  2 абонемента.  

Щорічне поповнення фонду навчально-методичної і наукової 

літератури становить у середньому біля 2,2 тис. примірників. Бібліотечний 

фонд університету та факультету забезпечує потреби студентів і викладачів у 

підручниках, навчальних посібниках та наукових виданнях. 

З першого вересня 2010 року функціонує зала електронних ресурсів 

при відділі науково-технічної інформації з вільним доступом в мережу 

Інтернет на 12 посадкових місць. 

Для занять фізичною культурою і спортом діє загально 

університетський спортивний корпус загальною площею 1942,7 кв.м, є в 

наявності п’ять спортивних залів в тому числі і  тренажерний зал на 70 

тренажерів. Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем 

задовільна. 

Медичне обслуговування студентів і викладачів проводиться в 

медпункті університету, який розташований у корпусі № 9 та у міських 

поліклініках № 1 та № 2 які розміщені неподалік гуртожитків університету. 

На кінець звітного періоду балансова вартість встановленого 

обладнання  досягла 12,1 млн. грн., в тому числі машини та обладнання – 9,6 

млн. грн., комп’ютерна техніка – 2,04 млн. грн. 

Наявні в гуртожитках місця, кількість яких становить 1783, повною 

мірою забезпечують іногородніх студентів житлом. 

Для організації літнього відпочинку та оздоровлення студентів та 

співробітників університету на Азовському узбережжі в с. Кирилівка працює 

спортивно-оздоровчий комплекс «Салют» на 150 місць. 

Всі структурні підрозділи університету діють злагоджено, виконуючи 

свою основну функцію – підготовку фахівців, конкурентоспроможних на 

ринку праці. 

У цілому, матеріально-технічна база університету забезпечує належний 

рівень підготовки фахівців і, незважаючи на недоліки державного 

фінансування, університет знаходить можливості для підтримання та 

розвитку існуючої матеріальної бази. 
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11 ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Державні нагороди, відзнаки 

 

За вагомий внесок у розбудову аграрної науки і освіти в Україні, 

зміцнення науково-технічного потенціалу держави колектив та 

співробітники університету у 2013 році були відмічені низкою нагород. 

На основі наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 

України за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток аграрної науки, підготовку 

висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу були 

нагороджені: 

- Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та 

продовольства України – 3 працівника університету; 

- Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства 

України – 2 працівника університету; 

- Грамотою Міністерства аграрної політики та  продовольства 

України – 1 працівник університету; 

На основі рішення Запорізької обласної ради за багаторічну плідну 

працю, високий професіоналізм, вагомий  особистий внесок у розвиток 

Запорізької області були нагороджені: 

- Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ΙΙΙ ступеня – 1 

працівник університету; 

- Почесною грамотою Запорізької обласної ради – 1 працівник 

університету; 

На основі рішення Мелітопольської міської ради за вагомий внесок у 

науково-технічний та культурний розвиток міста, підготовку 

висококваліфікованих фахівців, вагомий внесок у розвиток вітчизняної 

науки та значні досягнення в реалізації державної політики в галузі 

національної освіти, навчанні та вихованні студентської молоді були 

нагороджені: 

- Почесною грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської 

міської ради  – 1 працівник університету; 

- Почесною грамотою Мелітопольської районної  ради – 1 

працівник університету; 

За підготовку студента до участі в роботі регіональної науково-

практичної конференції були нагороджені: 

- Подякою ВП «Політехнічний коледж Луганського НАУ» – 1 

працівник університету; 

- Грамотою Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка – 1 працівник університету. 
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Основні досягнення колективу університету 

на освітянських виставках, заходах 

 

Для нашого університету 2013 рік був роком нових здобутків. 

Таврійський державний агротехнологічний університет був у 2013 році 

неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських 

виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах. 

Найбільш значимі з них наступні. 

 

ЗОЛОТО ТДАТУ на Міжнародній виставці «АГРО – 2013» 

22 – 25 травня 2013 року на території Національного комплексу 

«Експоцентр України» відбулася ХХV міжнародна виставка-ярмарок 

«АГРО-2013». Мета проведення виставки - всебічне сприяння реалізації 

державної аграрної політики, економічному зростанню 

сільськогосподарського виробництва; оцінка потенціалу українського 

ринку, його інвестиційної привабливості; сприяння процесам розвитку 

міжнародного співробітництва в агропромисловому комплексі; 

налагодження ділових контактів між науковими організаціями та науково-

виробничими підприємствами з метою створення спільних проектів на 

проведення досліджень і розробок; презентація досягнень кращих 

господарств і сільськогосподарських підприємств усіх областей України, 

стану їх діяльності та обміну позитивним досвідом в роботі; демонстрація 

кращих зразків світового та вітчизняного виробництва 

сільськогосподарської техніки, засобів механізації, обладнання для 

утримання та годування тварин, обладнання для кормовиробництва, 

ветеринарних і біопрепаратів, агрохімії, біоенергетики та агроекології. 

В рамках виставки було проведено конкурс “Золота, Срібна, 

Бронзова медаль” виставки. Метою конкурсу було виявлення за 

оголошеними номінаціях кращих товарів, послуг, технологій, 

представлених на виставці; маркетингова підтримка учасників і 

переможців конкурсу; сприяння реальним проектам, що реалізовуються 

учасниками конкурсу; сприяння споживачеві у виборі кращої продукції; 

формування конкурентоспроможного ринкового середовища. 

У конкурсі на кращий експонат, технологію, наукову розробку 

ТДАТУ за представленими матеріалами отримав дві золоті медалі та 

Дипломи VIР рівня: перша нагорода – «За високі показники та інноваційні 

розробки в області аграрної освіти», друга – «За впровадження інновацій в 

дорадчій діяльності»! 

Також колектив ТДАТУ був нагороджений найвищою нагородою 

Міністерства аграрної політики та продовольства України – 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ «За сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового 

комплексу України та активну участь в організації та проведенні ХХV 

Міжнародної виставки-ярмарку «АГРО-2013». 

Ректор професор В.М. КЮРЧЕВ та співробітники університету, що 
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брали участь у заходах виставки були відмічені грамотами, дипломами. Це 

висока оцінка плідної роботи всього колективу університету за останні 

роки! 

 

ЗОЛОТО ТДАТУ на Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2013» 
 28 лютого – 2 березня 2013 року у Виставковому центрі 

«КиївЕкспоПлаза» (м. Київ) була проведена четверта Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2013». 
 Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні 
заклади освіти» офіційно надано статус міжнародної та включено до 
переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні. 
 Виставка мала на меті презентувати громадськості, педагогам, 

науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління в широкому 

спектрі досягнення національної системи освіти, творчі здобутки 

педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації 

освіти, міжнародної інтеграції. 

 На науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» 

відбулося обговорення актуальних питань ефективного розвитку сучасної 

освітньої галузі. Були широко представлені інноваційні здобутки закладів 

освіти та досвід їх упровадження в освітню практику, педагогічні 

технології, наукові та науково-технічні розробки, навчальні методики, 

інформаційні матеріали, обладнання для навчального процесу. Відбулася 

також презентація досягнень, обмін досвідом практичних дій, що 

сприятимуть динамічному реформуванню галузі, підвищенню якості і 

конкурентоспроможності освіти, зміцненню міжнародного авторитету 

нашої держави. 

 Оргкомітет в рамках виставки проводив рейтингові конкурси та 

конкурси за тематичними номінаціями з нагородженням Золотими, 

Срібними, Бронзовими медалями. 

 Наші здобутки: 

1. Таврійський державний агротехнологічний університет отримав 

високу престижну нагороду – ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «Створення 

та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, 

рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для 

системи освіти». 

Під час конкурсу подані у 9-ти номінаціях інформаційні матеріали із 

біля 700 ВНЗ України (в 2 «наших» номінаціях конкурсних робіт було 205) 

оброблялися експертами за методиками Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України та визначалися кращі ВНЗ. Результативність 

ТДАТУ – одна з кращих серед ВНЗ України. 

2. ТДАТУ також було відзначено ДИПЛОМОМ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних 

наук України "За вагомий внесок у розвиток національної освіти". 
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3. Ректор університету професор КЮРЧЕВ В.М. був нагороджений 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України та Національної академії педагогічних наук України «За 

особистий внесок у зміцнення освітнього потенціалу України». 

В рамках виставки на науково-практичній конференції, за участі 

провідних науковців Національної академії педагогічних наук України та 

практичних працівників галузі вищої освіти, ТДАТУ представив ряд 

доповідей. А саме: "Моніторинг якості управління та рейтингова 

комплексна оцінка діяльності кафедр університету" (КЮРЧЕВ В.М. – 

ректор ТДАТУ; ЛОМЕЙКО О.П. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; ГРИЦАЄНКО І.М. – помічник ректора з організаційних питань, 

виховної роботи та студентських справ); "Комплекс електронних засобів 

навчання ТДАТУ" (СКЛЯР О.Г. – перший проректор; ЗУЄВ О.О. – 

начальник "Центру інформаційних технологій"; ТІТОВА О.А. – доц. каф. 

"Іноземні мови"); "Інноваційна модель розвитку ВНЗ як чинник 

забезпечення високої якості підготовки фахівців" (ГРИЦАЄНКО М.І. – 

аспірант каф. "Економіка підприємства" ТДАТУ (наук. керівник: д.е.н., 

с.н.с. ШПИКУЛЯК О.Г.). 

Всі науково-педагогічні працівники ун-ту, що вели семінари, були 

нагороджені Почесними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Національної академії педагогічних наук України "За 

активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-

виховний процес»". 

 

УСПІШНА УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ТДАТУ у ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 

15 Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання 

«Лідери АПК ХХІ століття» (м. Полтава). 

Делегація університету в порівнянні з іншими аграрними ВНЗ 

отримала найбільше відзнак: 

- Подякою Міністра Аграрної політики та продовольства України були 

відзначені Маргарита Філіна, Катерина Єгер; 

- Диплом Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та 

розвитку сільських територій МАПП отримала Катерина Єгер. 

 

ТДАТУ – лідер Всеукраїнського фестивалю художньої творчості 

«СОФІЇВСЬКІ ЗОРІ – 2013» 

Серед вокалістів у піджанрі «Сучасна пісня»: в «авторській пісні» від 

нашого університету переможцем став Сергій Рябінін, у «популярній 

пісні» – Роман Кудінов. Серед танцювальних колективів у піджанрі 

«Народний танець», «Сучасний танець»: першими стали колектив 

сучасного танцю «Світлана», дует «Дзеркало». У піджанрі «Вокально-

хореографічна композиція» перше місце вибороли Анастасія Макарова з 

колективом «Світлана» та дует «СТАРС» (Дмитро і Олена Дорошенко) з 

хореографічним ансамблем «Юність». Богдан Іванков, соліст музичної 

студії «Академія» разом з колективом у піджанрі «Сучасна музика» 
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завоював І місце. У оригінальному піджанрі першою стала Ангеліна Бут. 

Вона продемонструвала номери: пластичний етюд та «Партерне кільце». 

Чудовим був виступ колективів художньої самодіяльності коледжів 

ТДАТУ. Перше місце у піджанрі «Театр» завоював студентський 

музичний театр «Крок уперед» Василівського коледжу. У піджанрі 

«Сучасна пісня» І місце дістали: ансамбль «Ногайські зорі» і Олексій 

Бойко з хореографічним колективом «Фріденс» Ногайського коледжу. У 

піджанрі «Сучасна хореографія» І місця посіли танцювальний колектив 

«Брейк-данс» Мелітопольського коледжу, хореографічний ансамбль 

«Фріденс» Ногайського коледжу і Ольга Гнатенко із Запорізького коледжу. 

Ольга Рощина продемонструвала свій талант у оригінальному жанрі, гра з 

хулахупами принесла їй перше місце у естрадно-цирковому піджанрі. 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ 

В Україні у 2013 році визначили незалежний рейтинг ВНЗ. 

На базі трьох існуючих рейтингів: національного рейтингу 

ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» та «Компас», а також міжнародного 

рейтингу «Вебометрикс», які складались у 2012 році, незалежні експерти 

шляхом їх об’єднання вивели за середніми результатами один – 

консолідований. 

У загальному інтегрованому незалежному рейтингу ВНЗ України 

ТДАТУ знаходиться на 75 місці (серед аграрних ВНЗ на 2 місці після 

НУБіП) серед близько 350 університетів, академій, інститутів України. 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РЕЙТИНГ ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» 

 У сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе 

більшої ваги для життя людини і соціуму в цілому. Збільшення важливості 

вищої освіти та її масовості пов’язані зі збільшенням кількості ВНЗ, які 

пропонують свої освітні послуги. 

Оскільки кожен навчальний заклад прагне вважати себе найкращим, 

виникає потреба в об’єктивній інформації стосовно рівня того чи іншого 

вищого навчального закладу – що, певною мірою успішності, намагаються 

забезпечити рейтинги ВНЗ. 

 Україна – університетська держава. До структури ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації на загальнодержавному рівні входять 368 навчальних закладів: 

184 університети, 58 академій, 125 інститутів, 1 консерваторія (дані МОН 

кінця 2010 року). 

 Рейтингове оцінювання в Україні було запроваджено в системі вищої 

освіти у розрізі ВНЗ та груп з урахуванням досвіду міжнародних 

рейтингових агентств, результати яких широко використовуються для 

оцінювання якості вищої освіти. Основою методології рейтингової оцінки 

ВНЗ є аналіз та оцінювання якісних і кількісних показників потенціалу та 

результативності їх діяльності. 

 Інтерес до університетських рейтингів та їх громадська значимість 

визначена тим, що вони являються темою багатьох державних заходів та 
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міжнародних зустрічей (одна з них Четверта міжнародна конференція 

"Міжнародні і національні академічні рейтинги" – Астана (Казахстан), 

організатори ЮНЕСКО, МОН та інш.). 

 Університетський рейтинг ЮНЕСКО "ТОП-200 Україна" - рейтинг 

200 найкращих українських університетів за рейтингом ЮНЕСКО. 

Проводиться на основі підписаного меморандуму з Європейським центром 

з вищої освіти ЮНЕСКО – СЕПЕС. 

 З метою удосконалення методики та підвищення об’єктивності 

рейтингу у 2008 році за системою рейтингів ЮНЕСКО була створена 

Міжнародна наглядова рада по визначенню рейтингів університетів, 

відділення якої почало діяти і в Україні. 

 Проводився у 2013 році за результатами діяльності ВНЗ за 2012 рік в 

сьомий раз. 

Головна мета рейтингу – оцінити шляхом порівняння позицію 

(місце) університету в цілому, його досягнення з основних напрямів 

діяльності незалежно від профілю навчального закладу. Діяльність вузу 

оцінювалась з допомогою загального індексу рейтингової оцінки, котрий є 

інтегральним і визначається 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 68 місці серед 200 кращих вузів України (2011 рік). 

- ТДАТУ на 67 місці серед 200 кращих вузів України (2012 рік). 

- ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2013 рік). 

У цьому ж рейтингу: 

- серед аграрних ВНЗ – 3 місце після НУБІП та ХНТУСГ  

ім. П. Василенка; в Запорізькій області – 2 місце після ЗНТУ. 

Всього в рейтинговій таблиці – аграрних вузів – 16, Запорізької обл. 

– 8. 

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. Дуже важливо 

в теперішній час зберегти рейтингові позиції університету для його 

майбутнього! 
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12 РЕГІОНАЛЬНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТДАТУ 

 

12.1 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету» є державним навчальним закладом І рівня 

акредитації і готує молодших спеціалістів для господарств та підприємств 

Міністерства аграрної політики України. 

Поштова адреса:71108 Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 9 

Телефон: (06153)2-33-49 – директор 

      2-25-19 - заступник директора з навчальної роботи 

     2-21-39 – бухгалтерія 

Факс:     2-36-00 

Е- mail: http: // www. bкtdatu@gmail. com 

Сайт: http: // www. bсtdatu.zp.ua 

ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету» один з найстаріших навчальних закладів 

України.  

1 жовтня 1924 року рішенням Бердянського Окрвиконкому була 

створена профшкола виноградарства та садівництва. 

1 вересня 1930 року постановою Раднаркому України на базі 

профшколи був створений садово-городний технікум. В 1940-х роках після 

евакуації технікум відновив свою діяльність під назвою “Технікум 

виноградарства та виноробства”.  

29 жовтня 1987 року згідно з наказом № 343 Державного 

агропромислового комітету Української РСР технікум був перейменований у 

“Технікум харчової промисловості”. 

Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 

жовтня 1995 р. № 20 рішення Державної акредитаційної комісії від 23 грудня 

2003 р. № 48 технікум визнано вищим закладом освіти І рівня акредитації. 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 29 

червня 2004 р. № 236 „Про створення регіонального структурного підрозділу 

Таврійської державної агротехнічної академії” Бердянський технікум 

харчової промисловості було реорганізовано у регіональний структурний 

підрозділ Таврійської державної агротехнічної академії, яка є 

правонаступником реорганізованого технікуму. 

Згідно з наказом № 375 від 31.05.2007 року Таврійська державна 

агротехнічна академія була реорганізована у Таврійський державний 

агротехнологічний університет. Відповідно до цього та згідно з наказом 

ТДАТУ № 4-ОД від 05.09.2007 року ВСП „Бердянський технікум харчової 

промисловості Таврійської державної агротехнічної академії” було 

перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету». 
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ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету» - це вищий навчальний заклад І рівня 

акредитації без права юридичної особи, який проводить освітню діяльність, 

пов’язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші 

рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду 

та  свого найменування, гербову печатку, штампи, власні знаки, логотип 

тощо. 

Структура та управління коледжем. Три відділення: 

1. механіко-технологічне відділення – зав. відділення Т.Ш. Швачко; 

2. економічне відділення – зав. відділення І.В. Ніколаєва; 

3. заочне відділення – Т.М. Володіна  

 Контингент студентів денної форми навчання – 441 особи (у т.ч. 374 

осіб навчаються за державним замовленням). 

 Контингент студентів заочної форми навчання – 142 осіб (у т.ч. 112 

особи навчаються за державним замовленням). 

Контингент студентів всіх форм навчання і джерел фінансування – 579 

осіб. 

 

Інформація щодо кадрового потенціалу та рейтингу 

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

Навчальний процес у коледжі здійснюють 6 циклових комісій із 

загальною чисельністю викладачів 52 особи (з них 50 штатних викладачів та 

2 викладача-сумісника), зокрема: 

 циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін – 10 осіб; 

 циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – 10 осіб; 

 циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін – 9 осіб (з них 1 

сумісник); 

 циклова комісія агрономічних дисциплін – 5 осіб; 

 циклова комісія технічних дисциплін – 5 осіб; 

 циклова комісія економічних дисциплін та сфери обслуговування – 

13 осіб (з них 1 сумісник). 

3 50 штатних викладачів кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» мають 22 особи (44 %), «спеціаліст першої категорії» – 8 осіб (16 

%), «спеціаліст другої категорії» – 7 осіб (14 %), «спеціаліст» – 13 осіб (26%). 

Шість викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист». Дані про 

якісний склад викладачів коледжу наведено у таблиці 12.1.1. 

Слід відмітити, що 7 викладачів коледжу мають почесні нагороди та 

звання такі, як «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», 

«Заслужений працівник освіти України», «Відмінник аграрної освіти та 

науки ІІІ ступеня», а також «Нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток 

освіти». 
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Щорічно викладачі коледжу беруть активну участь у конкурсі 

«Педагогічні інновації» та роботі Музею українського костюма та 

української писанки ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта», представляючи свої методичні розробки та експонати. За 

підсумками 2012-2013 року коледж посів 49-е загальне місце зі 120 ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Таблиця 12.1 Якісний склад викладачів коледжу 

Кваліфікаційна категорія Кількість осіб 

Відсоток від загальної 

кількості штатних 

викладачів 

Вища 22 44 % 

Перша 8 16 % 

Друга 7 14 % 

Спеціаліст 13 26 % 

Всього: 50  

 

Матеріально-технічна база 

 

 Коледж  має Акт на земельну ділянку № 116269 серія  ЯЯ 26.05.2010р,  

зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Бердянську Запорізької 

області. 

Коледж розташований на території площею 7,6676 га, 

огороджений парканом периметром 1214,67 м.  

 Площа навчально-лабораторних корпусів, кв. м  – 8401,4 

 Житлова площа гуртожитків, кв. м    – 2520,0 

 Забезпеченість гуртожитком: 450 місць, проживають – 360 

 Загальний бібліотечний фонд     – 53116 прим. 

 Кількість ПЕОМ     – 45 шт. (4,7 на 100 студентів) 

 Читальна зала        – 50 місць 

 Актова зала       – 215 місць 

 Спортивна зала     – 156,5 кв. м (спортзал № 1) 

        – 355,8 кв. м (спортзал № 2) 

 Власний надвірний спортивний майданчик (стадіон) – 15 тис. кв.м 

 Навчальні заняття проходять у 21 кабінетах і 29 лабораторіях. 

 Майстерні: слюсарна, механічна – 190,5 кв.м 

 Лабораторія «Механізації сільськогосподарського виробництва» -200,0 

кв.м 

 Навчально-практичний центр практичної підготовки студентів і 

фахівців з питань сільського зеленого туризму: 

 лабораторія «Навчальний ресторан, бар, кухня» – 62,6 кв.м; 

 лабораторія «Навчальний готель»   – 411,8 кв.м; 

 кімнати для приїжджих     – 53,6 кв.м. 

Загальний аудиторний фонд складає 7889,1 кв.м., площа на одного 
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студента денного відділення складає – 17,9 кв.м. 

Матеріально-технічна база коледжу постійно розвивається та 

оновлюється, так протягом 3 років було відремонтовано навчальні аудиторії 

коледжу №11, №13, №302, №102, №208. Зроблено ремонт в спортивних 

роздягальнях. 

Зроблено сучасний ремонт в гуртожитку коледжу, відремонтовані 

секції для студентів та облаштовані новими сучасними меблями. 

Підготовлено пакет  документів (кошторис, обґрунтування, позитивний 

звіт державної експертизи Запорізької філії «Укрдержбудекспертиза»                 

№ 08-00972/1-11 від 29.11.2011р.) та подано до Запорізької обласної 

державної адміністрації на розгляд проекту цільових екологічних (зелених) 

інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією 

такого проекту і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

Організація навчального процесу в коледжі завжди залишається найбільш 

важливим напрямом діяльності та здійснюється на підставі основних 

нормативно-правових документів, що регламентують діяльність навчального 

закладу: Наказу Міністерства України № 161 від 02.06.93 р. “Про затвердження 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах“, 

”Положення про державний вищий навчальний заклад”, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 1996 р. за № 1074, 

Положення про Відокремлений структурний підрозділ „Бердянський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету”, Положення про 

педраду, Положення про циклову комісію, Положення про систему контролю 

внутрішнього розпорядку, а також із врахуванням останніх змін в законодавчій 

базі. 

Окрім результатів випуску та прийому, результатом навчальної діяльності 

всього педагогічного колективу є якісний рівень підготовки фахівців в нашому 

коледжі, що визначався при проведенні державних іспитів та захистів дипломних 

проектів. Їх результати наведені у таблиці 12.2. 
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Таблиця 12.2 – Якісний рівень підготовки фахівців у 2013 році 

(денна форма навчання) 
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5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва 

Блок 

агрономічних 

дисциплін А
П

-4
1
 

13 4 31 3 23 6 46 - - 100 54 3,8 

Блок 

економічних 

дисциплін 

А
П

-4
1

 

13 - - 4 31 9 69 - - 100 31 3,3 

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 

Комплексний 

екзамен зі  

спецдисциплін 

Т
К

-4
1
 

21 6 
28,

5 
9 43 6 28,5 - - 100 71 4 

5.03050801 Фінанси і кредит 

Комплексний 

екзамен зі  

спецдисциплін 

Ф
-3

1
 

20 6 30 9 45 5 25 - - 100 75 4,1 

5.14010301 Туристичне обслуговування 

Комплексний 

екзамен з 

іноземної мови 

Т
О

-4
1
 

22 8 36 3 14 11 50 - - 100 50 3,9 

Комплексний 

екзамен зі 

спецдисциплін 

 

Т
О

-4
1
 

22 8 36 5 23 9 40 - - 100 59 4.5 

5.03050702  Комерційна діяльність 

Комплексний 

екзамен зі  

спецдисциплін 

К
Д

-3
1
 

6 1 17 4 66 1 17 - - 100 83 4 
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Підсумки захисту дипломних проектів 
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5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 

М-41 21 8 38 9 43 4 19 - - 100 81 4,2 

5. 05170106 Бродильне виробництво і виноробство 

ТВ-41 21 8 38 5 24 8 38 - - 100 62 4 

 

Випускники, які закінчили коледж на відмінно – 15 осіб. 

 Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольством 

України за № 303 від 15.05. 2013 р. було призначено найкращим студентам 

коледжу іменні академічні стипендії: 

  ім. М.О. Посмітного – студенці гр. АП-31 Бабці Надії 

  імені вчених-садівників Симиренків  - студентам гр. АП-41 – Мінько 

Євгену та Тьору Валерію. 

 

Методична робота 

 

Початок навчального року був присвячений підготовці необхідної 

документації та планування на рік: були складені, розглянуті та затверджені 

плани роботи педагогічної, методичної ради; план роботи школи професійної 

адаптації, план проведення методичної і організаційної роботи в коледжі та 

план роботи методичної ради при педагогічному кабінеті, а також був 

затверджений перелік типових програм, діючих у 2012-2013 н.р. 

На початку жовтня після ретельної перевірки були затверджені або 

перезатвердженні робочі навчальні програми, плани гурткової роботи та 

роботи кабінетів, підготовлені викладачами коледжу. Особлива увага 

приділялась перевірці індивідуальних планів роботи викладачів. Вся 

документація була складена згідно з вимогами та рекомендаціями навчальної 
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частини та у відповідності до нових форм документів, затверджених наказом 

№ 384 від 29.03.2012 р. 

 

Атестація викладачів 

 

Значна увага приділялась підготовці до атестації педагогічних 

працівників коледжу. Наказом директора № 54 від 17.09.2012 р. був 

затверджений склад атестаційної комісії. Були проведені всі необхідні 

засідання. Зокрема на першому був розглянутий та затверджений план її 

роботи, а на другому – список викладачів, що підлягали черговій атестації, та 

заяви викладачів (разом із поданнями директора) про проведення 

позачергової атестації.  

У результаті комісія затвердила список викладачів, що підлягали 

атестації, та графік її проведення, а також встановлена дата підсумкового 

засідання атестаційної комісії – 18 березня 2013 року (наказ № 69 від 

11.10.2012р.). 

До списку було внесено 8 осіб:   

Головко Л.І.,  

Кривцун О.І.,  

Ніколаєва І.В., 

Бовбас О.Ю.,  

Попівща Н.О.,  

Шатохіна В.І.,  

Мрига В.О.,  

Котляр С.В.  

Проведенню атестації передувала кропітка робота з вивчення 

діяльності викладачів, що атестувалися, а саме: представниками адміністрації 

неодноразово відвідувалися їх заняття, відкриті заняття та виховні заходи; 

вивчалась їх навчально-методична діяльність за міжатестаційний період 

тощо. 

 18 березня 2013 року було проведено останнє засідання комісії, на 

якому розглядалися всі подані матеріали щодо атестації.  

За результатами засідання атестаційної комісії коледжу та 

Мінагрополітики та продовольства України всі викладачі успішно  пройшли 

атестацію. 

 

Підвищення кваліфікації (стажування) 

 

На початку року був затверджений план-графік підвищення 

кваліфікації викладачами коледжу (всього 8 викладачів) та підготовлені 

бланки необхідної документації. Майже всі вони підвищували кваліфікацію у 

формі стажування на базі БДПУ, ТДАТУ та Мелітопольського педінституту. 

Стажування успішно відбулося. 
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Тижні циклових комісій 

 

Велика увага була приділена організації та плануванню відкритих 

виховних заходів та занять в рамках тижнів (декад) циклових комісій.  

У повному обсязі заплановані заходи провели фактично всі циклові 

комісії. Активно проявили себе викладачі української мови та літератури, які 

організували та провели найбільшу кількість заходів та конкурсів, у тому 

числі й відкритих, а також підготували до участі в них студентів. Це 

конкурси імені П. Яцика, Т. Шевченка, Вінграновського, Шульца та 

Грінченка. 

Слід відмітити високий рівень знань підготовлених студентів, які гідно 

представляли коледж на обласних етапах конкурсів імені Петра Яцика та 

Тараса Шевченка. Так студентка Бульба Єлизавета (нині група ТК-21) 

посіла ІІІ місце на обласному та ІІ місце на фінальному етапі мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. 

 

Виставка педагогічного досвіду НМЦ 

 

Відбірковий етап щорічного огляду-конкурсу на кращі методичні 

матеріали, який нині має назву «Педагогічні інновації», був організований 

проведений згідно з наказом директора № 68 від 09 жовтня 2012 року.  

На ньому було представлено багато методичних розробок викладачів та 

експонатів музею, з яких членами конкурсної комісії було відібрано 33 

текстові роботи  (у минулому році - 26 ) та 41 сувенір (у минулому році – 9) 

для участі в заключному турі. Як бачимо, ці  суттєво зросли. На результати 

чекаємо в наступному році. 

Одночасно навчально-методичним центром аграрної освіти були 

підведені підсумки виставки, яка відбулась у 2012 році.  

Одразу 3 текстові роботи набрали максимальну кількість 100 балів 

(Лифарь О.А., Волков О.С., Головко Л.І.), а ще дві посіли почесне друге 

місце – збірник слайдів з дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» 

Барканова А.Б. та наочні матеріали, підготовлені Коваленко В.Г., Засядько 

А.І. та Охріменко Т.В.  

Слід також зазначити, що викладачі коледжу брали активну участь у 

проведенні майстер-класів, організованих Науково-методичним центром у 

Немішаєве. Так, навесні 2012 року Тимошенко А.М. провів майстер-клас 

для викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації різних областей України на тему: 

«Організація нормо контролю під час курсового та дипломного 

проектування», а Лифарь О.А. – на тему: «Використання комп’ютерних 

технологій при забезпеченні самостійної роботи студентів». 
Активну участь взяли викладачі та студенти коледжу у науково-

практичних конференціях ТДАТУ. Так, підготовлена Мригою В.О. студентка 

групи КД-31 Виноградова Анастасія виступила з доповіддю «Людський 

фактор в економіці і його перспективи в сучасній економіці»; студентка 

групи АП-31 Назарук Маргарита – з доповіддю на тему «Екологічна оцінка 
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ландшафтів курортної зони Бердянська», її підготувала Охріменко Т.В. 

обидві студентки були нагороджені почесними грамотами. Шатохіною В.І. 

був підготовлений студент групи Ф-11 Комаров Павло для участі в ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах». 

 

Практична підготовка 

 

Для покращення підготовки студентів створена достатня матеріально-

технічна база, що продовжує  вдосконалюватися. Для поглиблення теоретичних 

знань, умінь та навичок розширюється база практичного навчання. Студенти 

проходять практику на передових підприємствах, в організаціях та установах 

різних форм власності, а саме: 

- технологи-винороби проходять практику на передових 

підприємствах виноробної промисловості: ВАТ „Агропромислова фірма 

„Таврія”, м. Нова Каховка Херсонської обл.; ЗАО „Артемівський завод 

шампанських вин „Артемівськ Вайнері”, м. Артемівськ Донецької обл.; 

НПАО „Масандра”, м. Ялта, АР Крим; ТОВ „Інкерманський завод 

марочних вин”, м. Севастополь, АР Крим; ВАТ „Пиво-безалкогольний 

комбінат „Славутич”, м. Запоріжжя; ЗВК „Коктебель”, м. Феодосія, АР 

Крим; 

- технологи-консервщики – ТОВ „ТД „Бердянський консервний 

завод”,         м. Бердянськ; ЗАТ „Союз Харчпром”, м. Пологи; ПП 

„Вітязь” (консервний цех) с. Дмитрівка Бердянського району; ТОВ 

„ГОРА-Україна”, м. Токмак; ВАТ „ММК ім. Ілліча”, агроцех № 45, 

Донецька обл.; ПВКФ „Меркурій” (консервний цех), м. Бердянськ; 

- механіки – ВАТ „Бердянський хлібокомбінат”, м. Бердянськ, Запорізька 

обл.; БФ „Айсберг ТОВ „ТВК „Скандинавія”, м. Бердянськ; ТОВ 

„Бердянські ковбаси”, м. Бердянськ; ТОВ „Смак”, Куйбишевський 

хлібокомбінат, смт. Куйбишеве, Запорізька обл.; Донецьке представництво 

(філія) ЗАТ „Оболонь”, м. Донецьк; ТОВ „Форіца”, смт. Мангуш, Донецька 

обл.; ТОВ „Контур”, ПП „Подколзін Л.В.”, м. Бердянськ; 

- агрономи – ПП „Войніков і Ко”, м. Бердянськ; ТОВ „Сади Бердянська”,             

м. Бердянськ; ТОВ „Агрофірма „Авангард”, с. Осипенко, Бердянського 

району; ПП „Азов”, с. Осипенко, Бердянського району; ТОВ „Агрофірма 

„40 років Жовтня”, с. Смирнове, Куйбишевський район; Розівська дослідна 

станція ІЗГ ІААН, смт Розівка, Запорізька обл.; СТОВ „Токмачани”, смт. 

Чернігівка, Запорізька обл.; ВАТ „ММК ім. Ілліча”, агроцех № 44, 

Донецької обл.; 

- фінансисти – Управління пенсійного фонду України в Бердянському 

районі Запорізької обл.; Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького 

обласного відділу фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності (ВД ЗОВ ФСС з ТВП), м. Бердянськ; Страхова компанія 

„СК „Інкомстрах”, м. Бердянськ; Кредитна спілка „БЛАГО”, м. Бердянськ; 

ВАТ ТКПФ „Продсервіс”, м. Бердянськ; філія „Бердянське відділення – 
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ВАТ „Ощадбанк”, ЦБВ ЗОД АППБ „Аваль”, м. Бердянськ; ТОВ 

„Будсервіс”, м. Пологи; ЗРУ „Приватбанк”, м. Пологи; ТОВ „С-Аудит”, м. 

Маріуполь, Донецька обл.; 

- фахівці з туристичного бізнесу – ТОВ «Авіатур-Б», туристична агенція 

«Темеринда», ТОВ «Туристична фірма «Супутник», ПАТ КАПС «Кий 

Авіа», туристична агенція «ТАС-тур»,  ЗАО „АЦ „Восток”, готель 

„Бердянськ”,   м. Бердянськ; готель „Артурс Бердянськ Курорт”, 

Бердянська філія Турисько-оздоровчий комплекс „Парус”; 

- організатори комерційної діяльності – супермаркет „Кит”, м. Бердянськ; 

супермаркет „Ера”, м. Бердянськ; супермаркет „Сільпо”, м. Бердянськ; 

магазин „Каролінка”, м. Бердянськ; ВАТ ТКВФ „Продсервіс”, м. 

Бердянськ. 

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до наказу 

Міносвіти України №161 від 02.07.93 “Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах”,  Конституцією України, 

законами України “Про освіту”, “Про мови”, Державною національною 

програмою “Освіта і Україна XXI ст.”, Концепцією національного виховання та 

ін. 

 

Зміст і організація виховної роботи 

  

 Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, 

створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, 

організацію соціального захисту студентів, організацію їх дозвілля, роботу 

органів студентського самоврядування, сприяння відродженню та створенню 

нових традицій,  залучення до виховної роботи батьків, психологів, 

волонтерів, працівників соціальних служб, лікарів-спеціалістів, 

правоохоронців. 

 Виховну роботу в коледжі здійснюють: директор, заступник директора 

з виховної роботи, голова методичного об’єднання класних керівників, 

викладачі, вихователь гуртожитку, художні керівники, бібліотекарі тощо. 

 Основними документами з планування виховної роботи є план роботи на 

рік, план виховної роботи групи, план роботи вихователя гуртожитку, план 

роботи музею, план роботи ради з профілактики та попередження 

правопорушень, плани роботи гуртків та план роботи методичного об’єднання 

класних керівників. 

 Виховна робота в коледжі в 2013 році здійснювалася згідно планів 

роботи підрозділів на рік. За минулий рік викладачами проведено 50 

відкритих виховних заходів: зустрічі з ветеранами війни і праці, з 

представниками медицини та правових структур; вечори присвячені 

знаменним датам («День Студента», «До Дня Соборності України», «Свято 8 

Березня», «Всесвітній День Туризму», «До дня вшанування пам’яті жертв 

Голодомору», «До дня Збройних сил України» та інші) тематичні вечори, 

брейн-ринги. Систематично проводяться оглядово-пізнавальні екскурсії в 
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Бердянський краєзнавчий музей, музей історії м. Бердянська, музей 

«Подвиг». 

 У лютому проводили конкурс „Куратор року-2013”, де перемогу 

отримала викладач Дем’яненко О.І., яка зайняла І місце і була делегована на 

регіональний конкурс. Він проходив у травні місяці у м. Мелітополь на базі 

ВСП „Мелітопольський коледж ТДАТУ”, де Дем’яненко О.І. зайняла 

почесне ІІІ місце. 

 Також у березні 2013 року наш коледж брав активну участь у міському 

конкурсі «Свято масляної» серед навчальних закладів м. Бердянськ. 

 Кожного року коледж бере участь у Всеукраїнському фестивалі 

художньої творчості «Софіївські зорі». 28 березня 2013 року на базі 

Таврійського державного агротехнологічного університету відбувся 

обласний етап фестивалю. В цьому навчальному році був заявлений 

фольклорно-етнографічний жанр виступу. Журі відзначило дипломом ІІІ 

ступеню танцювальний колектив «Мегаполіс» та дипломом ІІ ступеню – 

вокальний колектив «Стежина».  

 У квітні 2013 року на базі Оріхівського сільськогосподарського 

технікуму відбувся регіональний етап конкурсу «Кращий студент року – 

2013». Серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Запорізької, 

Херсонської областей та АР Крим. Наш коледж представляв студент групи 

ТК-31 Анісімов Станіслав, де зайняв ІІ місце. 

 У травні 2013 року на базі Полтавської ДАА відбувся XV Зліт іменних 

стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття». Делегатом 

від коледжу став відмінник навчання студент групи М-31 Узунов Сергій. 

 Також студенти та викладачі протягом року взяли активну участь у всіх 

конкурсах, змаганнях, заходах, організованих Бердянським 

міськвиконкомом: у першотравневій демонстрації, в заходах, присвячених 

жертвам голодомору та політичних репресій, міських суботниках з 

благоустрою території Бердянська. 

 Так 7 травня, студенти коледжу взяли участь у міському Брейн-ринзі, 

присвяченому 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який 

проходив у міському музеї «Подвиг». 

 1 червня 2013 року наш коледж брав активну участь у конкурсі до Дня 

захисту дітей, де студентка ІІ курсу Володимирова Анна зайняла почесне ІІ 

місце. 

 Протягом року в коледжі успішно реалізувався проект Корпусу Миру з 

профілактики ВІЛ-СНІДу серед студентської молоді міста Бердянськ. Всі 

заходи були здійснені у тісному співробітництві викладачів коледжу з 

волонтером Корпусу Миру Шенон О’Брайен. 
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Профорієнтаційна робота 

та вступна кампанія у 2013 році 

 

Профорієнтаційна робота у коледжі спрямована на забезпечення 

якісного набору студентів та задоволення потреб аграрного сектора 

економіки у фахівцях. На початку навчального року видається наказ, в якому 

за кожною цикловою комісією закріплюються школи міста та райони області, 

де проводиться подальша профорієнтаційна робота. Окремо в коледжі 

організовуються «Ярмарка професій» та  «Дні відкритих дверей» із 

залученням керівників та фахівців сучасних сільськогосподарських та 

переробних підприємств. Також проводяться екскурсії по коледжу для 

абітурієнтів, виставки, святкові концерти, зустрічі з випускниками коледжу. 

Коледж щорічно приймає участь у профорієнтаційних акціях «Абітурієнт», 

що проводяться не тільки в місті Бердянську, а і в сусідніх районах.  

 Для активізації профорієнтаційної роботи широко залучаються засоби 

масової інформації, а саме: реклама на  регіональному радіо «Славія», на ТВ 

Бердянськ, таблоїдах  міста та в мережі Інтернет. 

 Для організації роботи приймальної комісії адміністрація коледжу 

керується виключно Положенням про приймальну комісію коледжу та 

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, на основі яких 

затверджуються Правила прийому до коледжу.  

 Питання профорієнтаційної роботи систематично розглядаються на 

засіданнях педради та циклових комісій. На початку навчального року 

затверджується  План заходів з організації профорієнтаційної роботи.  

Вступна кампанія 2013 року проходила згідно нових Правил прийому 

затверджених Міністерством освіти і науки. Згідно цих Правил прийом 

документів тривав для 9-класників з 1 по 20 липня, для 11-класників – по 31 

липня. Під час вступної кампанії приймальна комісія працювала без перерв 

та вихідних з 8 до 16 години. 

Державне замовлення, яке отримали з МОН – виконане в повному 

обсязі. 

Найбільша кількість абітурієнтів прийшла із Запорізької області, а 

саме: Бердянського району – 43 особи; Пологівського, Куйбишевського, 

Приморського районів – 31 особа. 
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Інформація про випуск та 

працевлаштування випускників у 2013 році 

 

У ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» працює підрозділ сприяння 

працевлаштування студентів і випускників, до складу якого входять 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувачі відділенням, 

фахівець з обліку кадрів, класні керівники випускаючих груп. 

В своїй роботі підрозділ керується «Положенням про підрозділ щодо 

сприяння працевлаштування студентів і випускників ВСП «Бердянський 

коледж ТДАТУ», «Порядком працевлаштування випускників ВНЗ, 

підготовка яких здійснюється за державним замовленням», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів № 992 від 22.08.1996р., Законом України 

«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» та іншими 

нормативними актами. 

Створена база даних студентів і випускників, які звернулися до 

підрозділу щодо працевлаштування. Продовжується робота з накопичення 

банку даних потенційних роботодавців (підприємств, установ, організацій), з 

якими коледж уклав попередньо договори на проведення виробничих 

практик. 

Для покращення інформованості студентів в коледжі двічі на рік 

проводяться навчальні семінари з питань працевлаштування, на які 

запрошуються працівники міського та районного Центрів зайнятості, 

представники місцевих органів виконавчої влади та прокуратури. 

Проводяться Ярмарки вакансій та зустрічі з потенційними роботодавцями. 

Результатом проведення таких семінарів та координаційної роботи 

підрозділу є 100 % працевлаштування випускників, які навчаються за 

держзамовленням. 

 

Соціальний захист студентів та співробітників 

 

Соціальний захист студентів – один із провідних напрямків організації 

виховного процесу в коледжі. Студентам, які потребують соціального захисту з 

числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, студентам з 

малозабезпечених сімей, студентам-інвалідам та студентам, які мають сім’ї з 

дітьми призначаються соціальні стипендії. В Бердянському коледжі навчається 

21 дитина-сирота, 2 з них – під опікою. Студенти-сироти отримують соціальні 

стипендії, щорічно надається матеріальна допомога на придбання навчальної 

літератури, предметів гардероба та текстильної білизни, забезпечуються 

безкоштовним гуртожитком. Загальна сума на утримання дітей-сиріт у 2013 р. 

склала – 7 82307 грн. 

В коледжі створено фонд соціальної допомоги студентам, основним 

завданням якого є виявлення та надання матеріальної допомоги студентам, які її 
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потребують. Допомога видається на підставі заяви на ім’я директора коледжу, 

завіреної клопотанням куратора групи та завідуючого відділенням.  

Путівки від ФСС з ТВП отримали 10 шт. – на суму 43281,00 грн., в тому 

числі: 

- оздоровлення дітей співробітників – 5 шт. – на суму 15015,00 грн. 

- санаторно-курортне лікування співробітників – 5 шт. – на суму 28266,00 

грн. 

 

Фінансова діяльність 

 

Фінансова забезпеченість навчального процесу відбувається за рахунок 

державного бюджету.  

Стан фінансового забезпечення 
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ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

за 12 місяців 2013 р.: 

1. Кошти загального фонду:  тис. грн. 

Стаття видатків 

Планові 

показники (з 

урахуванням 

змін) 

Використано 

коштів  

Залишок 

коштів 

Примітка 

Заробітна плата та 

нарахування 

3120,0 3120,0 0 Використано в повному 

об’ємі. 

Оплата комунальних 

послуг: 

теплопостачання 

 

водопостачання та 

водовідведення 

 

електроенергія 

 

 

936,3 

 

 

 

24,4 

 

 

70,0 

 

 

936,3 

 

 

 

24,4 

 

 

70,0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

 

 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

Стипендії та соціальні 

видатки: 

- стипендії; 

 

- видатки на придбання 

літератури та допомоги 

на працевлаштування 

дітям-сиротам; 

 

- видатки на харчування 

та придбання одягу 

дітям-сиротам 

 

 

1777,0 

 

 

55,7 

 

 

 

 

328,2 

 

 

 

1777,00 

 

 

55,7 

 

 

 

 

328,2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

 

 

 

Використано в повному 

об’ємі. 

 

РАЗОМ 6311,6 6311,6 0  

 

На інші статті видатків планом використання бюджетних коштів по 

загальному фонду коштів не передбачено. 

Вартість комунальних послуг: 

теплопостачання:  

- по навчальним корпусам: 1 Гк/год  = 717,16 грн., абонплата: 1 м2 = 52,34 

грн.; 

- водопостачання = 14,544 грн. (з ПДВ 20%), в т.ч.: 

- вода: 1м3 =  8,484 грн. (з ПДВ 20%), стоки: 1м3 = 6,06 грн. (з ПДВ 20%) 

- електроенергія: 1 квт/год = 1,2389 грн. (з ПДВ 20%); 

- вивіз сміття: 40,38 грн. за 1 м3. 

2. Кошти спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги): 

Залишок на початок року: 66,7 тис.грн. 

Надходження за 12 місяців 2013 року – 964,9 тис. грн.:  

- за послуги, згідно з основною діяльністю (плата за навчання): 465,5 тис.грн.; 
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- від додаткової (господарської) діяльності (плата за гуртожиток):  472,3 тис.грн.; 

- від оренди майна бюджетних установ: 26,9 тис.грн. 

- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна): 0,2 тис.грн. 

Використання коштів: 988,5 тис. грн., а саме за статтями: 

- заробітна плата та нарахування: 646,9 тис. грн.; 

- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти): 66,9 тис. 

грн.; 

- послуги (послуги поточного ремонту обладнання, послуги зв’язку, інші послуги): 

46,5 тис. грн.; 

- інші видатки (податки та збори): 46,3 тис.грн.; 

- відрядження: 6,2 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг:    

- теплопостачання: 47,5 тис. грн.; 

- водопостачання: 49,8 тис. грн.; 

- електроенергія: 49,8 тис. грн.; 

- інші комунальні послуги: 12,0; 

- капітальні видатки (придбання предметів довгострокового користування, 

поповнення бібліотечного фонду) – 15,2 тис. грн.; 

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1,4 тис. 

грн. 

Заробіток установи на одну гривню державного бюджету складає 0,14 

гривень. 

3. Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень: 

    Залишок на початок року: 22,5 тис. грн.  

    Надійшло за 12 місяців 2013 р. – 56,9 тис. грн. 

Використано: 69,6 тис. грн. (в т.ч. натуральні надходження),  а саме за 

статтями видатків: 

- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти): 33,4 

тис. грн.; 

- послуги (послуги поточного ремонту обладнання, послуги зв’язку, інші 

послуги): 11,5 тис. грн.; 

- капітальні видатки (придбання предметів довгострокового користування, 

поповнення бібліотечного фонду) – 24,7 тис. грн. 

 

Основні досягнення колективу коледжу 

 

Педагогічний колектив коледжу складається з 52 викладачів (2 

сумісники), які мають вищу спеціальну та педагогічну освіту, практичний 

досвід на виробництві. З них – 60% викладачі вищої та першої категорії, 6 

викладачів - методистів, 3 мають почесні звання: Шишкіна Г.В. – Знак 

Пошани Міністерства аграрної політики України, Швачко Т.Ш. – Знак 

Пошани Міністерства аграрної політики України; Головко Л.І. – Відмінник 

аграрної освіти і науки ІІІ ступеню; викладач Єлізарова З.І. – нагороджена 

Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України. 
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Навчальний процес у 2013 році охоплював 579 осіб, з них 441 особа за 

денною формою навчання (бюджет - 374 осіб, контракт – 67 осіб) і 142 особи 

за заочною формою навчання ( бюджет – 112 осіб, контракт – 30 осіб). 

Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста –171 

студент: на денному - 120 осіб ( з відзнакою - 15 осіб), на заочному відділенні 

- 51 особа (з відзнакою - 4 випускника). 46 випускника продовжили навчання 

у ВНЗ III-IVр.а., з них 34 особи у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті. 

Відповідно до річного плану роботи в коледжі проведено компанію 

«Атестація - 2013». У березні місяці відбулися заключні засідання 

атестаційної комісії, на яких розглядалися результати проведеної роботи 

педагогічними працівниками за міжатестаційний період. Відповідно до 

затвердженого плану і графіку, атестовано - 8 педагогічних працівників. 

Продовжено роботу щодо підвищення професійної кваліфікації. 

Протягом навчального року пройшли стажування та курси підвищення 

кваліфікації – 8 викладачів на кафедрах Таврійського державного 

агротехнологічного університету, Бердянського державного педагогічного 

університету, підприємства і установах міста, з якими укладено договори про 

співпрацю. Два викладача навчаються в аспірантурі. 

Педагогічні працівники коледжу проводять значну роботу щодо 

навчально-методичного забезпечення навчального процесу, працюють над 

створенням навчальних посібників, методичних розробок. Викладачі і 

студенти коледжу є постійними учасниками виставки передового досвіду і 

технічної творчості, яка діє при Науково-методичному центрі 

Мінагрополітики України. 

За результатами методичної роботи коледж  зайняв 49 місце серед 120 

вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Мінагрополітики України. 

Так, у 2013 році викладачами коледжу було подано НМЦ конкурсні 

роботи, творчі роботи для обміну досвідом, натуральні роботи у кількості 74 

методичних розробок та експонати. 

У 2013 навчальному році навчально-виховний і виробничий процеси за 

фаховим спрямуванням здійснювали 6 циклових комісій та методичне 

об'єднання класних керівників навчальних груп, які прийняли активну участь 

в роботі методичних рад коледжу та реалізації плану щодо якісної підготовки 

студентів. 

Відповідно до планів роботи результативно проведено тижні циклових 

комісій. Програмою «Тижнів» представлено різноманітну діяльність: 

конкурси «Кращий за професією», олімпіади з фахових та загальноосвітніх 

дисциплін не тільки в рамках коледжу, а і в рамках Ради директорів І-ІІ 

рівнів акредитації з іншими закладами області. Проведено різноманітні 

конкурси, КВК, диспути тощо. 

Продовжено роботу щодо вдосконалення матеріально-технічної, 

навчально-виховної, виробничої, спортивно-оздоровчої бази. 

Матеріально-технічна база коледжу постійно розвивається та 

оновлюється, так на протязі 3 років було відремонтовано навчальні аудиторії 
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коледжу №11, №13, №302, №102, №208. Зроблено ремонт в спортивних 

роздягальнях. 

Зроблено сучасний ремонт у гуртожитку коледжу, відремонтовані 

секції для студентів та облаштовані новими сучасними меблями. 

Підготовлено пакет  документів (кошторис, обґрунтування, позитивний 

звіт державної експертизи Запорізької філії «Укрдержбудекспертиза»  

№ 08-00972/1-11 від 29.11.2011р.) та подано до Запорізької обласної 

державної адміністрації на розгляд проекту цільових екологічних (зелених) 

інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією 

такого проекту і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

Протягом року придбано 46 примірників нових книг. На кінець року 

бібліотечний фонд становить 53116 примірників. Періодичні видання 

складають 222 найменувань. 

У навчально-методичному кабінеті систематизовано всю програмно-

методичну базу підготовки молодих спеціалістів, методичні розробки 

викладачів. Відповідно до навчальних планів і програм розроблено 

навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та практик, що 

забезпечують якісний рівень викладацької діяльності, систематизовано 

друковані методичні розробки з досвіду роботи викладачів. 

Для організації, планування та підтримки навчального процесу 

коледжем придбаний та встановлений пакет програм «Деканат». 

Головним завданням коледжу - є практична підготовка до обраної 

професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження 

різних видів практик: навчальної, технологічної та виробничої або 

переддипломної. Практика студентів відбувається відповідно до «Положення 

про проведення практики студентів у ВНЗ», нормативних документів МОН, 

Мінагрополітики України, графіка навчального процесу. 

За 2013 рік було укладено 42 договорів для студентів з семи 

спеціальностей, в тому числі з НВАО «Масандра», м. Ялта АР Крим; 

радгосп-завод ім. П.Осиненко, м. Севастополь; ПАТ «Коблево» 

Миколаївської обл.; ПАТ «Зелений Гай», м. Вознесенськ Миколаївської обл., 

ПАТ „Дім марочних коньяків „Таврія”, ПАТ „Князя Трубецького” 

Херсонська обл.  та багато інших. 

Підтримує зв'язок та організовує проведення всіх видів практик на 

підприємствах міста та області - ПАТ «Бердянський хлібокомбінат», ТОВ 

«Бердянські ковбаси», ТОВ «Контур», ПАТ „Мелітопольський 

м’ясокомбінат”, ТОВ „Грін Лайн Плюс», ТДВ „Приазовський сирзавод», 

ПАТ „Пологівський олійно - екстракційний завод” та ін. 

За підсумками проведення виробничих практик постійно проводяться 

теоретичні конференції, де розглядаються питання організації практики на 

підприємствах, проблемні питання збору матеріалів для курсових та 

дипломних проектів та ін. 

Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, 

створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, 
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організацію соціального захисту студентів, організацію їх дозвілля, 

залучення до виховної роботи батьків, психологів, волонтерів, працівників 

соціальних служб, лікарів-спеціалістів, правоохоронців. 

За 2013 рік викладачами коледжу проведено 50 відкритих виховних 

заходів: зустрічі з ветеранами війни і праці; вечори присвячені знаменним 

датам: «День Студента», «До Дня Соборності України», «Свято 8 Березня», 

«Всесвітній День Туризму», «До дня вшанування пам’яті жертв 

Голодомору», «До дня Збройних сил України» та інші тематичні вечори, 

брейн-ринги. Систематично проводяться оглядово-пізнавальні екскурсії в 

Бердянський краєзнавчий музей, музей історії м. Бердянська, музей 

«Подвиг». 

Студенти коледжу взяли участь у конкурсі «Кращий студент року», у 

Всеукраїнському фестивалі художньої творчості «Софіївські зорі», «Дебюті 

першокурсника», в акціях: «Ми – за здоровий спосіб життя» до 

Міжнародного Дня боротьби з ВІЧ-СНІДу; „Ні насиллю!” „Подаруй дитині 

іграшку”, а також приймали участь у XV Зльоті іменних стипендіатів та 

відмінників навчання «Лідери АПК». Кращі студенти були нагороджені 

екскурсійною поїздкою в м. Каховка та м. Артемівськ на виноробні заводи. 

Велика увага в коледжі приділяється фізичному вихованню студентів. 

Крім обов'язкових занять фізкультурою, в коледжі організовуються 

спортивні змагання з волейболу, баскетболу, гирьового спорту, міні-футболу, 

проводяться Дні здоров'я. Збірна команда спортсменів коледжу протягом 

багатьох років приймає участь в обласних та регіональних спартакіадах. 

Команди коледжу брали участь в двох видах спорту: 

- волейбол (юнаки) – ІІІ місце; 

- волейбол (дівчата) – ІІ місце; 

- настільний теніс – І місце. 

У рамках Угоди про співробітництво у галузі освіти від 2013 року 

делегація студентів та викладачів ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» з 14 

по 22 грудня 2013 року здійснила офіційний візит до аграрного ліцею міста 

Лібурн-Монтань (Франція). Метою візиту було ознайомлення з провідними 

сільськогосподарськими, харчовими та переробними підприємствами регіону 

та вивчення передових технологій на виноробних підприємствах Château 

Saint-Angelus, La Tour Blanche, Château Grand Baril.  

Студенти та викладачі коледжу мали змогу ознайомитися з навчально-

виховним процесом ліцею. Відвідали аудиторії, бібліотеку, читальний та 

спортивний зали. Проживаючи в гуртожитку, відвідуючи їдальню та 

спілкуючись зі своїми однолітками, українські студенти змогли відчути 

справжню студентську атмосферу. 
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12.2 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика навчального закладу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж ТДАТУ»  

– державний навчальний заклад І рівня акредитації, готує молодших 

спеціалістів для господарств та підприємств Міністерства аграрної політики 

України. 

Головним завданням педагогічного колективу є підготовка 

висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів, здатних до 

продуктивної праці в агропромислових формуваннях; посилення соціального 

партнерства з роботодавцями; спрямування змісту соціально-гуманітарної; 

природничо-наукової підготовки до вимог інформаційно-технологічного 

суспільства, формування у спеціалістів наукового світогляду, творчого 

мислення, високих моральних якостей і національної свідомості.  

Педагогічний колектив коледжу постійно знаходиться у творчому 

пошуку, спрямованому  на вдосконалення навчально-виховного процесу, 

ведеться активна робота щодо впровадження кредитно – модульної системи 

навчання. 

Останнім часом викладачі 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). Велика увага в коледжі 

приділяється організації самостійної роботи студентів.  Для її реалізації 

викладачами з усіх дисциплін розроблені відповідні методичні матеріали. 

Матеріально-технічна база дає можливість готувати майбутніх фахівців 

на високому професійному рівні. 

Для швидкої адаптації до динамічних процесів в умовах ринкової 

економіки в навчальному процесі широко застосовується комп'ютерна 

техніка. До послуг студентів шість комп'ютерних лабораторій. Комп'ютери 

об'єднані в локальну мережу, мають вихід у глобальну мережу INTERNET. 

У навчальному закладі використовується 92 персональних 

комп’ютери. Посадкових місць для студентів – 75, у тому числі з виходом до 

мережі Інтернет – 92. Головною метою комп’ютерного навчання є підготовка 

студентів до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. У коледжі комп’ютерні технології застосовуються не тільки під 

час навчальних занять, а також в інших видах навчальної діяльності.  

Коледж, заснований на державній формі власності, здійснює підготовку 

фахівців за денною і заочною формами навчання на підставі ліцензії  

АЕ № 285150  від 08.11.2013 року 

 Всі спеціальності коледжу ліцензовано і акредитовано за першим 

рівнем. 
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Загальний контингент студентів за денною та заочною формою 

навчання у коледжі за 2013 рік становить 689 чол.: 

 за денною формою – 636 чол., з них 325 за державним замовленням, 

311 – за контрактом.  

 за заочною формою навчання навчаються 53 чол., з них за 

державним замовленням 29 чол., за контрактом – 24 чол. 

Всього кількість академічних груп всіх форм навчання становить 34, з 

них 26 - групи денної форми навчання, 3 - групи заочної форми навчання. 

Житлова площа, яка припадає на одного студента у гуртожитку 

становить 12,5м2
. 

Зарахування на навчання.  

Цільовий прийом до коледжу проводиться відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.06.99р. № 1159-99-п “Про підготовку 

фахівців для роботи в сільській місцевості ”. 

Конкурс вступників до коледжу на одне місце за державним 

замовленням на денну форму навчання склав у 2013 році 2,4 особи. 

Прийом до ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» здійснюється для 

підготовки фахівців за освітньо - кваліфікаційним рівнем “молодший 

спеціаліст”.  

У 2013 р. загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців на денну 

форму становив 370 чол., з них 107 за державним замовленням, 263 чол. за 

контрактом. 

У 2013 р. до приймальної комісії абітурієнтами було подано 264 заяви, 

з них 225 заяв на денну форму навчання, 39 заяв на заочну форму навчання.  

План прийому у 2013 році – 370 осіб, зараховано на навчання 202 

особи: 

- денна форма навчання – 167 чол., з них 92 чол. за державним 

замовленням, 75 чол. за контрактом.  

На базі базової загальної середньої освіти зараховано 106 чол., з них 61 

чол. за державним замовленням, 45 чол. за контрактом.  

На базі повної загальної середньої освіти зараховано 39 чол., 9 чол. за 

державним замовленням, 30 чол. за контрактом. 

Зараховано з урахуванням сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 33 чол. 

Квота цільового прийому сільської молоді становила 7 чол. Зараховано 

за квотою цільового прийому 8 чол. 

Сільської молоді зараховано 88 чол.   

У 2013 р. було зараховано випускників професійно-технічних 

навчальних закладів на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» з робітничою спеціальністю «тракторист-машиніст» на  

скорочений термін навчання - 22 чол. 

Зараховано 14  осіб, що відносяться до пільгових категорій: 

- діти –сироти та діти, що лишилися без піклування батьків – 12 чол., 

- діти-інваліди  – 2 чол. 
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Викладацький склад нараховує 57 чол., з них мають вищу категорію 

33 чол.,  спеціалісти І категорії – 9 чол.  

Мають педагогічні звання: 

- старший викладач – 5 чол., 

- викладач-методист – 4 чол., 

Почесні звання: 

- відмінник освіти України – 2 чол., 

У 2013 році за результатами атестації викладацького складу було 

підтверджено категорію «спеціаліст вищої  категорії» - 4 чол., та встановлено 

кваліфікаційну  категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 чол.  

Середній вік викладацького складу становить 45 років. 

Педагогічний колектив з розумінням ставиться до проблем 

студентської молоді, завдань, поставлених державою перед працівниками 

освіти по вихованню молодого покоління, збереженню національної 

культури, традицій, виховання патріотизму і загальної культури. Свою 

роботу бачить постійною і безперервною із застосуванням нових передових 

форм і методів, виховних систем і заходів, згідно вимог часу і  рівня світових 

досягнень. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

Навчально-виховний процес у коледжі організований відповідно до 

вимог нормативних документів, які регламентують діяльність ВНЗ. 

Навчальний процес зі спеціальностей проводиться відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, 

затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

Варіативні частини ОКХ і ОПП розроблені викладачами коледжу і 

затверджені директором. 

Основними нормативними документами навчального закладу, що 

визначають організацію навчального процесу за спеціальностями є навчальні 

плани, які складаються на підставі державних стандартів, структурно – 

логічних схем. 

Усі дисципліни спеціальностей забезпечені типовими навчальними 

програмами, які затверджені науково-методичним центром аграрної освіти 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. Багато навчальних 

програм розроблено і рецензовано викладачами коледжу, переглянутими і 

схваленими на засіданнях циклових комісій, методичною радою коледжу.  

На основі типових навчальних програм розроблені робочі навчальні 

програми. 

Для проведення практичних та лабораторних занять розроблені 

інструкційно-методичні картки та робочі зошити, забезпеченість якими є 

100%, а  для проведення семінарських занять з усіх дисциплін розроблені 

методичні вказівки. 
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Викладачами розробляються методичні рекомендації до самостійного 

вивчення тем, навчальні посібники, завдання, питання та тести для контролю 

знань.  

Викладачі постійно працюють над удосконаленням навчально-

методичних комплексів, які розроблені з усіх дисциплін, використовують 

нові форми і методи проведення занять (інтерактивні методи, ділові та 

рольові ігри, мультимедійні технології, проблемне навчання та інші). 

Головним критерієм навчально-виховної роботи є якість підготовки 

спеціалістів. 

Наслідки навчальної діяльності студентів за результатами зимової сесії 

2012-2013 н.р.: 

Технологічне відділення: успішність складає 95%, якість навчання – 

29,6%, середній бал  3,6/6,6. На першому курсі: успішність складає  100%, 

якість навчання – 50 %, середній бал /6,1.  На другому курсі: успішність 

навчання 100%, якість навчання – 28,56 %, середній бал – 3,6/6,5. На 

третьому курсі: успішність навчання – 93%, якість навчання – 32,6%, 

середній бал 3,6. На четвертому курсі: успішність складає 94%, якість 

навчання – 17,6%, середній бал 3,6. 

Ветеринарне відділення: успішність складає 99%, якість навчання – 

35,5%, середній бал  3,8. На першому курсі: успішність складає 95,8%, якість 

навчання – 25%, середній бал 3,8/6,3. На другому курсі: успішність складає 

100%, якість навчання – 31,7%, середній бал 3,7/7,2. На третьому курсі: 

успішність складає  100%, якість навчання – 30,2%, середній бал 3,8. На 

четвертому курсі: успішність складає 100%, якість навчання – 42,1%, 

середній бал 3,8. 

Економічно-інформаційне відділення: успішність складає 97%, якість 

навчання – 29%, середній бал 3,6/6,5. На першому курсі: успішність складає 

100%, якість навчання – 32%, середній бал 3,9/7. На другому курсі: 

успішність складає 90%, якість навчання – 23%, середній бал 3,7/6. На 

третьому курсі: успішність складає 95,7%, якість навчання – 27,6%, середній 

бал 3,5, на четвертому курсі: успішність складає 100%, якість навчання – 

40%, середній бал 3,6 . 

Юридичне відділення: успішність складає 95,6%, якість навчання – 

40,4%, середній бал 3,8/6,7. На першому курсі: успішність складає 100%, 

якість навчання –41,66%, середній бал 7/3,8. На другому курсі: успішність 

складає 100%, якість навчання – 38%, середній бал 3,8/6,6. На третьому курсі: 

успішність складає 93,5%, якість навчання – 43,5%, середній бал 3,7. На 

четвертому курсі: успішність складає 89%, якість навчання – 39%, середній 

бал 3,8. 

Загалом по коледжу в І семестрі 2013-2014 навч. року успішність 

складає 96,6%, якість навчання 33,6 % , середній бал 3,7/6,5; у порівнянні з 

минулим навчальним роком показники практично не змінилися. 

По всіх спеціальностях навчальними планами передбачено виконання 

курсових робіт. Викладачами щорічно розробляється тематика курсових робіт, 

виконання та захист їх проводиться згідно розробленого графіка заступником 
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директора з навчальної роботи. Постійний контроль за ходом виконання 

курсових робіт та якістю здійснюють завідувачі відділень. Результати захисту 

розглядаються на засіданнях циклових комісій. 

Державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною 

комісією після завершення навчання, з метою встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо–кваліфікаційної 

характеристики фахівців. 

Журнали навчальних занять заповнюються викладачами відповідно до 

Положення, крім того своєчасно робляться вказівки про зміни у складі студентів 

(наприклад, номер наказу про виключення зі складу студентів, номер наказу про 

надання академічної відпустки тощо). Адміністрація систематично здійснює 

перевірку журналів.  

Для покращення успішності в коледжі на засіданнях циклових комісій, 

педагогічної ради, методичної ради постійно аналізується: 

-  стан викладання дисциплін та якість знань студентів; 

-  зосереджується увага на підвищенні якості проведених занять; 

-  якість методичного забезпечення дисциплін. 

Завданнями циклових комісій на поточний навчальний є:  

- здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення 

індивідуального підходу,  

- розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої 

самостійної праці,  

- використання інноваційні технології навчання, активних форм та 

методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання 

практичних ситуацій тощо, 

- реалізація Програми роботи з обдарованою молоддю, 

- забезпечення  якості навчання з дисциплін відповідно до державних 

галузевих стандартів вищої освіти; 

- створення необхідних умов доступу студентів до нових джерел 

інформації для забезпечення їх самостійної пізнавальної діяльності. 

 

Методична робота в коледжі 

 

Система методичної роботи Василівського коледжу є головним 

структурним елементом здійснення навчально–виховної діяльності та має 

основні форми: 

- індивідуальна методична робота викладачів; 

- колективні форми і методи проведення методичної роботи; 

- проведення методичних рад, методичних оперативок голів циклових 

комісій; 

- робота методичного кабінету; 

- робота циклових комісій. 

Центром методичної роботи з викладачами є методичний кабінет коледжу. 

У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, 

указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
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Президента України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України з питань підготовки і підвищення 

кваліфікації молодших спеціалістів, рішеннями педагогічної та методичної ради 

коледжу, планом роботи методичного кабінету. 

Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-

педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської 

молоді. 

Протягом 2012-2013 навчального року методична робота в коледжі 

базувалася на такій педагогічній проблемі як ««Впровадження індивідуальних 

підходів і технологій підвищення компетентностей студентів у системі фахової 

освіти коледжу». З вересня 2013 – 2014 навчального року перед колективом 

поставлені наступні проблеми і завдання:  

1. Педагогічна проблема коледжу: «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з врахуванням індивідуальних особливостей 

студентів (мотивація, самооцінка, суб’єктивний локус контролю) при організації 

навчальної діяльності». 

Методика реалізації проблеми: 

- зміст і форми проведення моніторингу навчальної діяльності, 

визначення попереднього рівня підготовленості студентів; 

- діагностика розвитку групових установок і його коригування;  

- профорієнтованість навчального матеріалу; 

- аналіз впливу групових установок і його коригування; використання 

завдань і тестів різного виду складності; 

- проведення індивідуально-консультативної роботи; 

- застосування ситуацій створення успіху; 

- використання само оцінювання і взаємооцінювання студентами 

результатів навчальної діяльності; 

- повне інформаційне забезпечення навчального процесу. 

2. Методична проблема: «Створення базової системи психолого-

педагогічних і методичних знань, що забезпечують реалізацію змісту освіти і 

професійного становлення в сучасних суспільних відносинах». 

Пріоритетними напрямками діяльності методичного кабінету коледжу у 

2013 році були: 

- інформування педагогічних працівників про досягнення педагогічної 

науки і практики, надання їм методичної допомоги в якісному здійсненні 

навчально-виховної діяльності, в створенні навчально-методичних матеріалів, 

складанні навчальної та плануючої документації, підготовці доповідей та 

виступів на конференціях, нарадах, педрадах, семінарах тощо; 

- підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності 

викладачів; 

- вивчення, опис та впровадження передового досвіду навчально-

виховної та методичної роботи, інноваційної діяльності викладачів через творчі 

групи,  
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- накопичення та систематизація нормативної, навчально-програмної 

та методичної документації, навчально-методичної літератури, кращих 

методичних розробок. 

З метою інформаційно-методичної підтримки нового, що поширюється в 

освітній процес, пропаганди досягнень педагогічної науки, освітніх інновацій, 

вивчення, узагальнення, поширення ідей перспективного педагогічного досвіду в 

2013 році методичним кабінетом разом з цикловими комісіями було підготовлені 

і проведені методичні семінари – тренінги на такі теми: «Сучасний педагог в 

освіті XXI століття людина чи надлюдина», «Синдром професійного вигорання, 

«Професійна майстерність викладачів та втілення досвіду в навчально-виховний 

процес коледжу, «Комп’ютерні програми та ігри – один із засобів розвитку 

креативного мислення на заняттях», «Гуманна педагогіка. Як любити 

студентську молодь»,  інформаційно-методичні семінари щодо впровадження 

кредитно – модульної системи в навчально- виховний процес коледжу та 

оформлення методичної документації за  новими формами . 

Результатом індивідуальної  методичної роботи викладачів (за підтримки 

методичного кабінету, членів школи педагогічної майстерності) стали роботи, 

направлені на конкурс на кращий методичний матеріал до НМЦ в 2013 році: 

1. Номінація «Інноваційні технології навчання»: 

- Варіативні частини ОПП та ОКХ – компоненти галузевих стандартів 

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (Васютіна В.І. та інш.); 

- Варіативні частини ОПП та ОКХ – компоненти галузевих стандартів 

спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

(Васютіна В.І. та інш.); 

- Використання мультимедійних лекцій у навчальному процесі  з 

дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини» (частина І, ІІ; Кривенька О.П.); 

2. Номінація «Інноватика в організації практичного навчання 

студентів»: 

- Діловодство. Робочий зошит для проведення практичних робіт 

спеціальність 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства» (Дімітрова Т.В.); 

- Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. Робочий зошит 

для лабораторних і практичних занять із спеціальності 5.05170109 «Зберігання, 

консервування та переробка м’яса» (Ковальчук Т. О., Ковальчук Б. В.); 

- Організація юридичної служби. Практикум з дисципліни (Сердюк 

В.А.); 

- Фінансове право. Практикум з дисципліни (Сердюк В.А.); 

- Звіт-щоденник про проходження переддипломної виробничої  

практики  у банківських установах  зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і 

кредит» (Павловська О.Ю.); 

- Конституційне право України. Практикум з дисципліни (Тирон В. 

О.); 

- Наскрізна  програма практичного навчання для вищих навчальних 

закладів по підготовці молодших спеціалістів. Наксрізна програма для 
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спеціальності 5.05010201 «Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж» 

(Гардер М. П., Григор’єва О. В., Маслєннікова Ю.  В.). 

3. Номінація «Інноватика в організації самостійної роботи студентів»: 

- Німецька мова. Практичний курс для студентів І-х курсів фінансово-

економічних спеціальностей (Чайка І. О.), 

- «Англійська мова. Розмовні теми». Практичний посібник (Носик 

В.В.); 

- «Організація і планування аграрних формувань». Методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 5.09010102 

«Організація і технологія ведення фермерського господарства» (Коноваленко 

О.А.); 

4.  Номінація «Сучасні контролюючі засоби для перевірки якості знань 

студентів»: 

- «Українська мова за професійним спрямування». Комплексна контрольна 

робота з дисципліни (Черніговська В. С.); 

- «Хірургія ветеринарної медицини». Підсумковий тестовий контроль з 

дисципліни  з дисципліни (Кривенька О.П.); 

- «Безпека життєдіяльності». Тестові завдання  для проведення контролю 

знань студентів з дисципліни (Васюков О.А.); 

 - Тестові завдання для проведення контролю знань студентів з дисципліни 

«Основи стандартизації і метрології». Тестовий контроль спеціальність 

5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м’яса» (Довженко Д.В.); 

 5 .  Номінація «Навчальні відеофільми»: 

- «Ех! Не кожного дня масляна». Відеофільм (Сердюк В.А.); 

 - «Санітарні правила переробки птиці». Відеофільм (Стоянова Р.П.); 

6. Номінація «Досвід роботи методичного (педагогічного) кабінету та 

предметних (циклових) комісій, викладача:  

 - «Організація і планування аграрних формувань». Інноваційні технології 

підготовки студентів спеціальності 5.09010102 «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» до виконання курсової роботи з дисципліни 

(Коноваленко О.А.), 

 - Єдність навчання та виховання. Досвід роботи циклової комісії (Турська 

Л. С.). 

7. Номінація « Досвід організації позааудиторної роботи з навчальної 

дисципліни»: 

 - «Ми – за безпечний Інтернет». Усний журнал (Васютіна В.І.) 

З метою показу нових форм проведення занять, шляхів активізації 

студентів на заняттях та в поза навчальний час цикловими комісіями  проведено 

7 методичних тижнів циклових комісій, під час яких проводяться викладачами 

відкриті заняття та виховні заходи. Їх мета — підвищення майстерності 

викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику 

викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень 

педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед 

навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» методичних 

розробок відкритих занять. 
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Однією із форм роботи методичного кабінету у 2013 році було проведення 

занять в «Школі професійної адаптації (школи молодого викладача)». Заняття з 

молодими викладачами проводились заступником директора з навчальної роботи 

та  методистом  колективно та індивідуально. Проведені  засідання з таких 

питань: ознайомлення  з роботою методичного кабінету, з навчальним планом, 

програмою, з документами строгої звітності; типи занять, їх структура, методика 

проведення, особливості проведення лекційних, семінарських, практичних 

занять, складання інструкційної картки; методика планування заняття, технологія 

підготовки; комплекс методичного забезпечення дисципліни, його структура, 

вимоги до його оформлення; створення методичних рекомендацій до самостійної 

роботи студентів; інструктаж з організації та здійснення тематичного й 

семестрового оцінювання; застосування диференційованого та індивідуального 

підходу до навчання, психологічна допомога молодому викладачу: 

«Взаємовідносини викладача зі студентом»; підготовка до виставки методичних 

матеріалів; особливості технології інтерактивного навчання; обмін досвідом 

«Мої перші педагогічні знахідки» 

Крім того в 2013 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 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, ДКР (близько 145 занять за 2012 – 

2013 н.р.); організація допомоги викладачам в складанні індивідуальних планів, 

навчально-методичних карт занять та іншої документації; відвідування занять 

молодих викладачів з метою здійснення методичної допомоги (27 відвідувань за 

2012 – 2013 н.р); проведення моніторингу якості навчання; надання допомоги у 

підготовці викладачів до атестації; групові та індивідуальні консультації 

викладачів. 

Студенти під керівництвом досвідчених викладачів активно займаються 

пошуково-дослідницькою роботою. Так на увагу заслуговують роботи 

«Особливості етіології та перебігу захворювань ратиць у високопродуктивних 

корів» під керівництвом Усачової А.А., Кривенької О.П., «Аналіз захворювань 

тварин на сказ, сучасні вакцини проти сказу, можливе майбутнє лікування людей 

проти сказу» під керівництвом Ковальчука Б.В. та Ковальчук Т.О., «Лікування 

післяродових гнійно-катаральних ендометритів різними методами терапії» під 

керівництвом Маслова Л.В., «Сучасні виборчі технології» під керівництвом 

Тирона В.О., «Сало наше рідне» під керівництвом Турської Л.С. 

Не залишається поза увагою адміністрації та педагогічного колективу і 

робота зі здібними студентами. Так викладачами циклових комісій традиційно 
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проводяться позааудиторні заходи для студентів І-ІІ курсів: конкурс 

«Найкмітливіший», мовно-літературний конкурс до Дня слов’янської 

писемності, а для студентів старших курсів – конкурс «Кращий за професією», 

вікторини по спеціальностях, брейн-ринги. Традиційними заходами під час 

проведення методичних тижнів циклових комісій стали олімпіади з різних 

дисциплін, які дозволяють вибрати і оцінити найкращих студентів.  

У 2013 році студенти коледжу взяли участь у обласних олімпіадах з 

інформатики, математики, фізики, в обласному турі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, та  Міжнародного конкурсу  

української мови ім. П. Яцика.  

Студенти коледжу показали наступні результати:  

а) обласна олімпіада з фізики – студенти Киян Арсеній та Мовчан 

В’ячеслав, юридичне відділення, викладач Деркач А.І., 5 і 8 місце відповідно; 

б) проходження першого етапу (он-лайн) та участь у другому етапі 

Міжнародної олімпіади з інформатики на базі Донецького національного 

технічного університету – студенти Стасюк Микола та Чабан Олександр, 

викладач Григор’єва О.В.; 

в) участь студентів в обласних етапах: 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.. Т.Г.Шевченка 

13.12.2013р., студентка ветеринарного відділення Третяк Софія - ІV місце; 

студентка економічно-інформаційного відділення Височина Анна - V місце; 

викладачі  Живиця Л.О., Дренко М.П. 

- Міжнародний конкурс  української мови ім. П.Яцика 20.12.2013, 

студентка економічно-інформаційного відділення Федорук Марта - V місце, 

викладач Черніговська В.С.,  

Участь студентів коледжу в науково-технічній конференції магістрантів  і 

студентів ТДАТУ (березень 2013): студентка юридичного відділення  Борідько 

Аліна - кафедра «Українознавства» - керівник  Живиця Л.О., студентка 

юридичного відділення Заєць Олена - кафедра «Українознавства» - керівник   

Черніговська В.С., студентка економічно – інформаційного відділення Федорук 

Марта - кафедра «Вищої математики» - керівник   Гардер М.П. 

Студентка економічно – інформаційного відділення  Тертиця Оля  

(грудень 2013 року) стала учасником конференції студентів І-го курсу ВНЗ на 

базі  Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) і 

отримала 2 місце за роботу на тему «Перспективи розвитку біоенергетики в 

АПК». 

Значна увага приділяється якості освіти майбутніх фахівців. Вже четвертий  

рік  (з вересня 2010 року) у Василівському коледжі проводиться моніторинг 

якості  підготовки студентів І-ІІ курсів з дисциплін загальноосвітнього циклу.  

Результати різних етапів моніторингу подаються у формі аналітичної 

довідки і обговорюються на засіданнях циклових комісій та педагогічній раді 

коледжу. 

Методичним кабінетом проводиться огляд періодичної педагогічної, 

методичної фахової літератури. Працівники бібліотеки організовують виставку 

нових надходжень літератури. 
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Для стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу  запроваджено їх 

атестацію. 

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на 

всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою 

визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень 

його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

Атестація педагогічних працівників проводиться  атестаційною 

комісією коледжу відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників із змінами до нього, затвердженого Наказом МОН 

України 06.10.2010 та Наказом МОН, молоді та спорту  України 20.12.2012, та 

Планом заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників 

Василівського коледжу ТДАТУ на 2012 – 2013 н. р. 

У 2013 році атестувалися  5 викладачів, з них на підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії  4 викладача (Візіренко О.В.,  Гапон С.М., Гардер М.П., 

Опанасенко Ю.В.), 1 викладач отримав ІІ кваліфікаційну категорію (Чирва Л.В.). 

Підвищення кваліфікації, методичної майстерності педагогів 

відбуваються завдяки внутрішньоколеджівській системі методичної роботи та 

навчанню з відривом від основного місця роботи. Так  у  2012 -2013 н. р., згідно 

Перспективного плану одержання педагогічної освіти 2012 – 2017 р.р., 5 

викладачів коледжу отримали магістерську освіту у Запорізькому КПУ за 

спеціальностями «Педагогіка вищої школи» (Опанасенко Ю.В., Маслова Н.В., 

Швиркіна С.А., «Програмне забезпечення систем» (Кардіян В.О., Котова Т.В.). 

Також викладачі проходять підвищення кваліфікації з методології викладання 

дисциплін у інститутах післядипломного навчання, зокрема, Навчально-

наукового інституту післядипломної освіти Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Інституту післядипломного навчання  

Білоцерківського НАУ та ін. (Вієнко О.Ю., Борисенко, Ю.О.). В грудні 2013 року 

завідувач технологічного відділення, викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Кирильченко М. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня КТН за 

темою: «Розробка технології плодово-ягідних соусів з використанням соків 

чорної смородини та порічок червоних». 

Аналізуючи систему планування і контролю навчально-виховного 

процесу, можливість методичного кабінету, роботу циклових комісій з 

організації методичного забезпечення курсових робіт і практичної підготовки 

можна зробити висновок: організаційне та навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного  процесу  коледжу   відповідає   достатньому   рівню   

підготовки   молодших спеціалістів  і дозволяє проводити випуск фахівців на 

рівні державних стандартів. 
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Організація практичного навчання 

 

Практичне професійне навчання у коледжі є обов’язковою  частиною 

підготовки студентів. 

Основна його мета – закріплення і поглиблення знань, одержаних в 

процесі теоретичного навчання, набуття умінь і навичок, необхідних для 

застосування їх в майбутній професійній діяльності. 

Залежно від характеру спеціальності, навчальним планом передбачаються 

години на лабораторні і практичні заняття.  

Для проведення лабораторно-практичних робіт з кожної дисципліни 

викладачами розроблені необхідні методичні матеріали: інструкційні картки, 

паспорти робочих місць, навчально-методичні картки, контрольні питання, тести. 

Майже з всіх дисциплін спеціальностей: «Ветеринарна медицина», «Організація і 

технологія ведення фермерського господарства», «Фінанси і кредит», «Оціночна 

діяльність», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», є в наявності робочі 

зошити, які надходять з навчально-методичного центру, що полегшує 

оформлення звіту та скорочує час на його написання. 

Лабораторно-практичні заняття проводяться залежно від спеціальності і 

теми заняття, як в аудиторіях і кабінетах, так і в навчально-виробничій клініці, 

автотрактородромі, колекційно-дослідному полі, м’ясопереробних 

підприємствах, господарствах різних форм власності. Крім того, студенти 

відділення «Правознавство» мають можливість виконання окремих практичних 

занять у навчальній юридичній консультації, студенти відділення «Фінанси» - у 

навчальній бухгалтерії, студенти спеціальності «Оціночна діяльність» - в 

навчальному агентстві з нерухомості. 

Всі навчальні практики з дисциплін проводяться у лабораторіях та 

кабінетах коледжу, навчально-виробничій ветеринарній клініці, 

автотрактородромі, колекційно-дослідному полі, м’ясопереробних 

підприємствах, сільськогосподарських підприємствах, прокуратурі, судах, 

оціночних компаніях. 

Ознайомлювальні практики згідно навчального плану проводяться у 

студентів відділення «Ветеринарна медицина» та технологічного відділення зі 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м’яса». Під час 

ознайомлювальної практики у студентів ветеринарного відділення заплановано 

екскурсії за домовленістю, в кращих господарствах різних форм власності і 

господарювання, а саме: ПрАТ «Племзавод «Степной»» Кам’янко-

Дніпровського району, ТОВ «Бекон-Січ» м. Василівка,  приватній ветеринарній 

клініці «Фауна» м. Запоріжжя, Токмацькому утильзаводі, райплемпідприємства 

м. Молочанськ, ринках Запоріжжя та Василівки, ВАТ «Агропромислова 

компанія». 

У студентів технологічного відділення ознайомлювальна практика 

проводиться у вигляді екскурсій на м’ясопереробних підприємствах, а саме: ПАТ 

«Мелітопольський м’ясокомбінат», ПП «Смак життя» м. Запоріжжя, ТОВ 

«Бекон-Січ» м. Василівка, Покровський ринок м. Василівка. 
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Основною метою таких практик є загальне знайомство студентів з 

сільськогосподарським та м’ясопереробним виробництвом, технологією 

виробництва продукції тваринництва і рослинництва, збиранням, заготівлею і 

збереженням кормів, годівлею та утриманням тварин.  

Практичне навчання студентів робітничим професіям проводиться на ІІ і 

Ш курсах. Молодший спеціаліст зі спеціальності «Ветеринарна медицина» на Ш 

курсі отримує робітничу професію «Оператор штучного осіменіння с/г тварин і 

птиці», молодший спеціаліст зі спеціальності «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» на Ш курсі отримує робітничу професію «Оператор 

ветеринарних обробок».  

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Зберігання, консервування та 

переробка м’яса» на П курсі отримує  робітничу професію «Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу», а на ІІІ курсі «Формувальник ковбасних виробів».   

Практичне навчання студентів робітничим професіям обумовлене 

навчальним планом і передбачає вивчення теоретичного матеріалу, оволодіння 

відповідними уміннями та навичками, кваліфікаційні випробування.  

Іспит із робітничих професій проводиться на виробництві в присутності 

керівників практики від виробництва, так як коледж не має ліцензій.  

Адміністрація коледжу працює над отриманням ліцензій, яких не вистачає 

згідно навчальних планів. 

 

Зміст та організація виховної роботи 

 

Головним завданням ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» є озброєння 

майбутніх фахівців системою знань, умінь і навичок, що забезпечують виконання 

ними на виробництві своїх функціональних обов’язків, а також забезпечення 

культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання 

молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання 

та виховання нероздільні, повинні бути послідовними і безперервними. 

Безпосередньо виховною діяльністю зайняті 26 кураторів  навчальних 

груп, вихователь гуртожитків, 4 художніх керівника аматорських колективів,   

керівники клубів за інтересами зі складу викладачів-предметників, провідних 

фахівців Василівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

штатний практичний психолог коледжу. У навчальному закладі планово-

методичною роботою та координацією питань виховання опікуються голова 

методичного об’єднання кураторів та заступник директора з виховної роботи, 

працює рада з профілактики правопорушень. Засідання методичного об’єднання 

кураторів та ради здійснюється щомісячно за планом.  

За графіком навчально-виховного процесу щосереди проводяться виховні 

години у навчальних групах за розробленою, узгодженою та затвердженою 

тематикою. Один раз на місяць – інформаційні години. У першу середу місяця – 

організаційні години з підведення підсумків атестації та поведінки за минулий 

період. У групах позанавчальна діяльність організовується радами 

самоврядування груп у співпраці з кураторами. 
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Органи студентського самоврядування діють на рівні відділень, 

гуртожитків та, загалом, навчального закладу. 

За звітний період відбулося дві студентські конференції з підведення 

підсумків за зимову сесію та роботи за І семестр – у лютому 2013 р., звітно-

виборна конференція – у жовтні 2013 р. Щомісячно згідно плану у перший 

вівторок проходять засідання ради самоврядування, на яких вирішуються 

питання академічної успішності, залучення студентів до участі у дослідно-

пошуковій діяльності, профорієнтаційній роботі, художній самодіяльності, 

спорті, волонтерському русі та інше. 

Голова студентської ради Мовчан Костянтин, студент відділення 

«Ветеринарна медицина», був обраний делегатом ХV Зльоту іменних 

стипендіатів та відмінників навчання аграрних ВНЗ «Лідери АПК ХХІ ст.» у 

травні 2013 року у м. Полтава  на базі Полтавської аграрної академії. 

Лідери студентського самоврядування коледжу Третяк Софія та Пікалова 

Єлизавета, відмінниці навчання, лідери студентського руху з відділення 

«Ветеринарна медицина» були делеговані у вересні 2013 року на Зліт відмінників 

навчання та активістів студентського руху Таврійського ДАТУ, що відбувся на 

базі відпочинку університету смт Кирилівка. 

Протягом 2013 року радою самоврядування при активній підтримці 

педколективу проводилася системна, послідовна підготовка учасників всіх етапів 

конкурсу «Кращий студент року». У квітні 2013 р. відбувся урочистий фінал 

конкурсу на рівні коледжу, у якому взяли участь представники з відділень 

навчального закладу. Перемогу одержала студент технологічного відділення 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м’яса» Давідян Елізабет. 

У регіональному турі конкурсу серед 14 аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

півдня України у квітні 2013 року вона зайняла призове ІІ місце. Елізабет також 

ввійшла у п’ятірку переможців обласного конкурсу патріотичного спрямування 

«Я – українка» (березень 2013) серед ВНЗ області. 

Команда юнаків призовного віку  стала призером обласного військово – 

спортивного конкурсу «Призовник» у  вересні 2013 р. 

Робота волонтерського загону коледжу охоплює напрямки допомоги 

студентам-сиротам та дітям-сиротам із дитячих будинків, шкіл-інтернатів, 

турботу про ветеранів війни та праці, участь у щорічній акції «Серце до серця» 

Всеукраїнського благодійного фонду, збір благодійних внесків до товариства 

Червоного Хреста, просвітницько-профілактичну діяльність серед молоді м. 

Василівка проти шкідливих звичок. 

У коледжі діють творчі колективи та гуртки аматорського мистецтва: 

студентський музичний театр «Крок уперед», фольклорний колектив «Червона 

калина», рок-гурт «Ідилія»  та рок-група «Карантин», вокальний гурт «Сузір’я» 

та вокальний гурт «Гарячий шоколад», театр танцю «Ексклюзив», КВК 

«Смайлики». 

У 2013 році колективи аматорського мистецтва брали активну участь у 

Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі» у фольклорному жанрі. 

Студентський музичний театр «Крок уперед» під кер. Безрукової М.Л. зайняв І 

місце у регіональному турі фестивалю у м. Херсон (квітень 2013 р.) з пластично-
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хореографічною композицією «Івана Купала» (оригінальний жанр - театр тіней) 

та отримав диплом у номінації «За креативність у висвітленні народних звичаїв 

та обрядів» в заключному турі фестивалю у м. Умань (жовтень 2013 р.)  

За звітний період проведено понад 35 загальноколеджівських творчих 

заходів тематичної спрямованості з участю художньої самодіяльності.  

У навчальному закладі діють клуби за інтересами: туристично-

екскурсійний «Супутник», етнографічний «Українська світлиця, історичний 

«Нащадки запорозьких козаків», шаховий «Ферзевий гамбіт», школа лідерів, 

джентльмен-клуб «Лицар», декоративно-прикладного мистецтва «Подруга», 

школа здоров’я «Санітарна просвіта». 

Найбільш популярний серед студентства туристично-екскурсійний клуб 

«Супутник» під кер. Родіної Т.Б. протягом 2013 року пропагував подорожі по 

видатних місцях України. 

Проблемними питаннями у виховній діяльності педагогічного колективу 

коледжу на сучасному етапі є робота з дітьми-сиротами та позбавленими 

батьківського піклування, залучення більшої кількості студентів до занять у 

творчих колективах, гуртках та клубах за інтересами, попередження негативних 

звичок, що мають місце у студентському середовищі; боротьба з палінням у 

студентському дівочому середовищі; необхідність капітального ремонту та 

естетичного оформлення актового залу. 

Позанавчальну спортивну роботу ведуть 4 штатних викладачів 

фізкультури. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у 

коледжі в наявності є футбольне поле, бігова доріжка з твердим покриттям, 

сектор для стрибків, спортивний майданчик для волейболу, спортивний зал, 

допоміжні приміщення, 5 сучасних столів для настільного тенісу, куточок з 

тренажерами (більше 10 снарядів) для загально – фізичної силової підготовки, 

інший інвентар та обладнання. У коледжі працюють спортивні секції у 

позанавчальний час, в яких займаються 221 студентів, в тому числі за видами: 

настільний теніс – 34, волейбол (юнаки) – 26, волейбол (дівчата) – 29, атлетична 

гімнастика – 21, баскетбол (юнаки) – 19, міні – футбол – 25, бадмінтон – 27, 

кульова стрільба – 16, аеробіка – 24. 

Щороку проводиться спартакіада навчального закладу. 

Додатково до спартакіадних видів спорту(настільний теніс,волейбол,міні-

футбол,баскетбол,стрільба кульова) проводяться особисті першості по 

армреслінгу, силовому триборству, шашкам та шахам, участь у яких 

зараховується по підсумках оцінки досягнень навчальних груп у спартакіаді. 

Найсильніші спортсмени беруть участь у змаганнях на першість району, в 

обласній спартакіаді студентів аграрних ВНЗ, яка проводиться обласною 

організацією фізкультурно-спортивного товариства «Колос» за 12 видами 

програми, у Всеукраїнських змаганнях. 

У обласній спартакіаді 2013 році в спортивних змаганнях з волейболу 

серед дівчат коледж зайняв І місце серед аграрних ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації 

(тренер Мєлай О.В.). 

Проблеми в організації фізкультурно-спортивної роботи: 
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- недостатнє охоплення позанавчальною фізкультурно-оздоровчою 

роботою студентів, що систематично проводиться впродовж навчального року, 

показник якого 35 – 40% від загальної кількості; 

- потреба у поповненні й осучасненні матеріальної бази; 

- потреба в більш ретельному медичному огляді студентів зі сторони як 

викладачів фізичного виховання, так і медичного працівника та кураторів 

навчальних груп.  

 

Профорієнтаційна робота 

 

Основною складовою профорієнтаційної роботи є відвідування 

викладачами шкіл та професійних ліцеїв регіону. 

Для проведення профорієнтаційної роботи за кожною цикловою комісією 

були закріплені певні райони області і складений графік відвідування 

викладачами шкіл регіону.  

До здійснення профорієнтаційної роботи протягом року залучався сектор з 

організації міжвузівських та міжнародних зв`язків Ради студентського 

самоврядування коледжу; організовані профорієнтаційні концертні виїзди 

студентської агітбригади до шкіл. 

6 квітня та 23 листопада  2013 року проведені Дні відкритих дверей 

(презентації спеціальностей, екскурсії по коледжу, виступи колективів художньої 

самодіяльності). Оформлені стенди «Абітурієнт - 2013». 

Протягом року абітурієнтам та їх батькам надавалися консультації з питань 

профорієнтації. Викладачі коледжу брали участь у заходах з профорієнтації для 

випускників шкіл, які були організовані районними центрами зайнятості 

населення.  

Відбулися презентації спеціальностей коледжу (виступи на сторінках 

преси, конкурси «Кращий за професією»). У місцевих засобах масової інформації 

розміщувалися публікації про спеціальності та відділення, про проведення 

певних заходів та участь в них студентів коледжу.  

Створено новий рекламний роздатковий матеріал.  

Протягом року постійно підтримувався зв`язок з  випускниками  минулих 

років та здійснювалася співпраця з вищими навчальними закладами ІІІ- ІV рівнів 

акредитації. 

Були організовані і проведені двотижневі підготовчі курси для випускників 

до коледжу. 

 

Фінансова діяльність 

 

Загальна сума отриманого доходу Василівським коледжем протягом 

2013р. складає 8816,5 тис. грн., в т.ч. 

Фінансування загального фонду бюджету  - 6704,2 тис. грн.; 

Доходи спеціального фонду бюджету: 

– плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 2018,8 

тис. грн. 



 145 

– інші власні надходження – 93,5 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду Василівського коледжу, отриманих як 

плата за послуги надходження, що надаються бюджетними установами 

складаються з наступних статей доходів: 

- плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно з 

функціональними повноваженнями – 1645,1 тис. грн., що складає 81,5% 

загального розміру доходів спеціального фонду установи; 

- кошти, що отримуються від господарської та виробничої діяльності – 

369,6 тис. грн. або – 18,3% загального розміру доходів спеціального фонду 

установи; 

- плата за оренду майна бюджетної установи – 0,9 тис. грн.; 

- реалізація майна бюджетної установи – 3,2 тис. грн.. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість установи із загального 

фонду бюджету станом на 01.01.14р. відсутня. 

Кредиторська заборгованість установи зі спеціального фонду бюджету 

станом на 01.01.14р. складається з кредиторська заборгованості по видатках 

КЕКВ 2282 на суму 64091,17 є заборгованістю перед постачальниками на 

суму 58554,47 грн. та підзвітними особами на суму 5536,70 грн.,  що виникла 

у зв`язку з відсутністю фінансових ресурсів на єдиному казначейському 

рахунку. 

Дебіторська заборгованість установи зі спеціального фонду бюджету 

станом на 01.01.14р. складається з дебіторської заборгованості по доходам: 

платне навчання 28063,17 грн; 

квартплата – 754,83 грн; 

гуртожиток – 4679,70  грн.; 

разом – 33497,70 грн. 

Термін позовної давності дебіторської заборгованості не минув. 

Загальний розмір фактичних видатків Василівського коледжу за 2013 р. 

складає 8879,8 тис. грн., в т.ч.: 

- ЗП та нарахування на ФОП – 60,6%; 

- комунальні платежі – 7,8%; 

- капітальні інвестиції – 0,2%. 

Видатки загального фонду бюджету установи за 2013р. – 6705,4 тис. 

грн., в т.ч.: 

- ЗП та нарахування на ФОП – 54,3% 

- стипендія -28,5% (у т.ч. дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування); 

- утримання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 9,1%; 

- комунальні платежі –8,1%. 

Розмір видатків спеціального фонду Василівського коледжу за 2013 р. 

складає – 2174,4 тис. грн.., в т.ч.: 

- ЗП та нарахування на ФОП – 80%; 

- видатки на утримання буфету – 2,8%; 
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- інші видатки на утримання установи (у т.ч. придбання господарчих 

товарів та матеріалів для проведення поточного ремонту установи) – 16,1%; 

- капітальні інвестиції –1,1%. 

Сума капітальних інвестицій Василівського коледжу, проведених за 

рахунок спеціального фонду бюджету установи протягом 2013р. складає 20,3 

тис. грн., у т.ч.: 

1. Телевізор– 1 шт. – 1,8 тис. грн.; 

 2. Проектор мультимедійний -2 шт. - 6,2 тис. грн.; 

 3. Електрична коптилка - 1 шт. – 1,6 тис. грн. 

4. Література для бібліотечного фонду – 10,7 тис. грн..; 

Проведення капітального ремонту на загальну суму 2,9 тис. грн..: 

1. гуртожитків – 2,1 тис. грн..; 

2. навчального корпусу – 0,8 тис. грн.. 

Витрати на охорону праці та техніку безпеки склали 11,8 тис. грн.. 

(0,3% ФОП), у т.ч.: 

1. спецодяг для обслуговуючого персоналу – 1,9 тис. грн.; 

2. перезарядка вогнегасників – 2,7 тис. грн.; 

3. страхування членів пожежної дружини – 2,0 тис. грн.; 

4. страхування водіїв установи від нещасних випадків на транспорті 

– 1,7 тис. грн.; 

5. проведення навчання на курсах – 0,2 тис. грн..; 

6. придбання журналів – 3,3 тис. грн.; 

Загальна сума видатків на ФОП за 2013 рік склала 3956,6 тис. грн.., у 

т.ч.: 

- матеріальна допомога на оздоровлення та лікування в розмірі 110,8 

тис. грн.., що складає 3%  ФОП; 

- премія – 186,3 тис. грн., або 4,7% ФОП. 

 

Робота навчально – дослідного господарства Василівського коледжу 

 

1. Рослинництво 

Засіяно: 

- ячмінь яровий - 13га, врожай – 19,9 ц; 

- пшениця озима врожаю 2014р. – 15га; 

- однорічні трави на зелений корм на площі –1,2992 га, врожай – 50 ц.  

2. Тваринництво 

Приплід 2013р: 

- теличка – 1 гол., маса приплоду – 0,3 ц, приріст – 3 ц. 

 

Соціальний захист співробітників та студентів 

 

Протягом 2013 р. співробітниками Василівського коледжу було отримано: 

- матеріальна допомога на оздоровлення та лікування в розмірі 110,8 тис. 

грн.., що складає 3%  ФОП. 

Протягом 2013 р. студентами Василівського коледжу було отримано: 
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- матеріальну допомогу в розмірі 23,3 тис. грн..  

Вартість м’якого інвентарю та розмір допомоги, виплаченої згідно 

законодавства дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 

протягом 2013р. складає 108,2 тис. грн.  

Робітниками коледжу протягом 2013 року отримано путівки в лікувально-

оздоровчі установи в кількості 6 штук. 

 

12.3 ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» - вищий 

навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню 

діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти і 

має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

 ▪ Скорочена назва: ВСП «ЗК ТДАТУ». 

 

 ▪ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ -  35238576. 

 

 ▪ Організаційно-правова форма господарювання – відокремлений 

підрозділ. 

 

 ▪ Форма власності – державна. 

 ▪ Юридична адреса коледжу: 69031 м.Запоріжжя, Комунарський р-н, 

вул. Дослідна станція, Технікумівська, 1. 

 

 ▪ Телефон: тел./факс: (061) 787-92-94. 

 

 ▪ E-mail: agro_college@mail.ru 

ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ» функціонує на базі колишнього 

радгоспу-технікуму Запорізької державної сільськогосподарської дослідної 

станції, створеного на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 23 

червня 1964 року № 486 та Ради Міністрів РСР від 12 серпня 1964 року № 

856 «Про організацію радгоспів-технікумів», наказом по Міністерству 

сільського господарства УРСР № 228 від 19 серпня 1964 року на базі 

Жовтневого сільськогосподарського технікуму та дослідного господарства 

Запорізької державної сільськогосподарської дослідної станції. 

У 1997 році радгосп-технікум наказом по Міністерству сільського 

господарства України було ліквідовано, а на його базі створено Запорізьку 

філію Ногайського радгоспу-технікуму, з 2005 року – Ногайського 

державного агротехнічного технікуму. 

З 2006 року наказом Мінагрополітики Запорізька філія Ногайського 

державного агротехнічного технікуму реорганізована у Запорізький технікум 

Таврійської державної агротехнічної академії як відокремлений структурний 

підрозділ з окремими правами юридичної особи. 

Наказом Мінагрополітики України від 31.05.2007р. № 375 «Про 

реорганізацію Таврійської державної агротехнічної академії» технікум 

mailto:agro_college@mail.ru
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отримав статус ВСП «Запорізький коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету». 

 

Таблиця 12.3 – Структура коледжу 
Кількість циклових комісій (ПЦК) 3 

Кількість випускаючих ПЦК 2 

Кількість відділень денної форми навчання 1 

Структура підготовки фахівців  

Загальний ліцензований обсяг підготовки на денну форму навчання: 75 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», осіб 75 

Контингент студентів всіх форм навчання і джерел фінансування (осіб): 130 

У т.ч. навчаються за державним замовленням (всього осіб) 95 

У т.ч. навчаються за рахунок інших джерел (осіб) 35 

Контингент студентів денної форми навчання (державне замовлення), (всього осіб) 95 

Контингент студентів денної форми навчання (інші джерела), (осіб) 9 

Контингент студентів заочної форми навчання (державне замовлення), (всього осіб) - 

Контингент студентів заочної форми навчання (інші джерела), (осіб) 26 

Зараховано у 2011 році (всі форми навчання), всього осіб: - 

У т.ч. за державним замовленням, всього осіб - 

Зараховано на денну форму навчання, всього осіб: - 

У т.ч. на базі базової загальної середньої освіти (БЗСО) - 

У т.ч. на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) - 

У т.ч. за державним замовленням (на базі БЗСО), всього осіб - 

У т.ч. за державним замовленням (на базі ПЗСО), всього осіб - 

У т.ч. за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на базі БЗСО та ПЗСО), всього осіб - 

Зараховано на заочну форму навчання, всього осіб - 

У т.ч. за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб - 

Матеріальна база  

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів, кв.м 2477 

Загальна площа гуртожитків, кв.м 3012 

Кількість іногородніх студентів денної форми навчання, що потребують місць у 

гуртожитку, осіб 

30 

Кількість іногородніх студентів денної форми навчання, які поселені в гуртожиток, всього 

осіб 

30 

Кількість гуртожитків 1 

Кількість в них ліжкомісць 200 

Загальна кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду, тис.екз. 19800 

Кількість місць у підприємствах громадського харчування 90 

Кількість спортивних споруд 3 

Кількість комп’ютерних класів 2 

Кількість навчальних дисплейних місць 23 

 

Денна форма навчання: 

 

Спеціальність 5.09010103 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

(на основі базової загальної середньої освіти) 

 Термін навчання  -  3 роки 10 місяців. 

 Навчання за кошти державного бюджету. 

 Разом з дипломом студенти отримують атестат про повну загальну 

середню освіту. 

  



 149 

 У 2013 році випущено 26 молодших спеціалістів-агротехніків за 

денною формою навчання. 

 

Спеціальність 5.09010101 

«Промислове квітництво» 

(на основі базової загальної середньої освіти) 

 Термін навчання – 3 роки 5 місяців. 

 Випускники одержують кваліфікацію агротехніка. 

 На денному відділенні студенти навчалися на ІІІ-ІV курсі. 

 У 2013 році випущено 12 молодших спеціалістів-агротехніків. 

 

Заочна форма навчання: 

 

Спеціальність 5.09010103 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

 На заочне відділення приймаються випускники з повною загальною 

середньою освітою (11 класів) за наявності сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання знань. 

 Термін навчання – 3 роки. 

 Навчання проводилося за контрактом. 

 Всі студенти коледжу забезпечуються гуртожитком. 

 У 2013 році випущено 25 молодших спеціалістів-агротехніків. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

 Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється відповідно 

до навчальних планів і графіків навчального процесу, затверджених 

директором. 

 Робочі навчальні плани розроблені на основі акредитаційних, 

затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та 

галузевими науково-методичними комісіями із спеціальностей: 

 -  5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»; 

 -  5.09010101 «Промислове квітництво». 

 За 2012-2013 навчальний рік навчальні плани виконані повністю. 

 Підготовку фахівців здійснюють 15 штатних педагогічних працівників, 

один за сумісництвом. Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії» мають 4 викладачі, «Спеціаліст першої категорії» мають 4 

викладачі, «Спеціаліст другої категорії» - 5 викладачів, «Спеціаліст» - 3 

викладачі. 

 Мають звання «Старший викладач» 2 викладачі. Один викладач 

нагороджений трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 

ступеня», один викладач – «Відмінник освіти України». 

 За 2012-2013 навчальний рік вибуло 4 штатних викладача. 

 Кращими викладачами коледжу є Михайленко Л.В., Колесникова Л.І., 

Волокітіна В.М. 



 150 

 Викладачами складено 9 методичних розробок, направлено на виставку 

передового педагогічного досвіду в Науково-методичний центр 8 експонатів. 

 У коледжі приділяється належна увага підвищенню кваліфікації 

викладачів. У 2013 році підвищили кваліфікацію 12 викладачів. 

 Розроблено перспективний план проведення атестації та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників до 2015 року. 

 Забезпеченість студентів підручниками складає 94%. 

 Для використання в навчальному процесі придбані навчальні 

відеофільми, електронні посібники. Коледж і бібліотека мають доступ до 

мережі INTERNET. 

 З метою формування кваліфікованих фахівців, викладачі проводять 

заняття в умовах виробництва, організовують навчальні екскурсії з 

дисциплін технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції 

(викладач Чегодаєва В.Ю.), агрохімія (викладач Колесникова Л.І.), 

насінництво і селекція (викладач Козловська Н.Г.)., промислове квітництво 

(викладач Яковлєва Н.М.). 

 Для практичного навчання студентів використовуються такі бази 

практики:   

 1. Фермерські господарства Запорізької області; 

 2.  Наукові відділи ІОК УААН; 

 3.  ФГ «Весна М»; 

 4.   Запорізький центр «Облдержродючість»; 

 5.  ТОВ «Соцсфера»; 

 6.  ЗК РБП «Зеленбуд»; 

 7.  ВАТ «Мотор Січ» (тепличне господарство); 

 8.  Міський ботанічний сад і інші. 

 Методична робота спрямована на підвищення рівня професійної 

майстерності викладачів. 

 У 2013 році в коледжі розроблені: 

 - тимчасове Положення про впровадження кредитно-модульної 

системи та програма державних екзаменів; 

 - Правила внутрішнього розпорядку. 

 Продовжується впровадження рейтингової оцінки діяльності 

викладачів. Удосконалені навчально-методичні комплекси з самостійного 

вивчення матеріалу студентам денної та заочної форм навчання. 

 Розробляються робочі зошити-звіти для самостійного вивчення 

дисциплін, навчальні посібники. 

 Продовжують розроблятися щоденники-звіти з навчальної практики, 

методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи викладача з 

обдарованою молоддю та студентами з низьким рівнем успішності. 

 Результат успішності студентів за 2012-2013 навчальний рік: за 

спеціальністю «Виробництво і переробка продукції рослинництва» - загальна 

успішність 96,4%, якісна – 26,5%; «Промислове квітництво» - 100%, якісна – 

23,1%.%. 
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 Результати по коледжу: 

 -  загальна успішність  -  96,9%; 

 -  якісна  -  26,0%. 

 Державні екзамени були проведені на належному рівні. Всього 

випущено 38 молодших спеціалістів за денною формою навчання. 

Працевлаштовано за спеціальністю випускників, які навчалися за кошти 

державного бюджету – 18 осіб, продовжили навчання за ступеневою освітою 

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 осіб, призвана до збройних сил України – 1 

особа. 

 

Таблиця 12.4 – Випуск фахівців 
Випуск молодших спеціалістів (всіх форм навчання), всього осіб 63 

У т.ч. тих, хто навчався на базі БЗСО 31 

У т.ч. тих, хто навчався на базі ПЗСО 32 

Випуск молодших спеціалістів всіх форм навчання (державний бюджет), осіб 36 

Випуск молодших спеціалістів (денна форма), осіб: 38 

У т.ч. тих, хто навчався за кошти державного бюджету, осіб 36 

З них продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 7 

Чисельність випускників, що отримали диплом з відзнакою, осіб 1 

У т.ч. денна форма навчання 1 

У т.ч. заочна форма навчання - 

Всього вибуло студентів денної форми навчання, осіб: 24 

У т.ч. за академічну неуспішність, осіб 19 

З поважних причин 5 

Кількість академічних груп всіх форм навчання 6 

Кількість академічних груп денної форми навчання 5 

Кількість академічних груп, де викладання ведеться виключно українською мовою 6 

 

Соціальний захист співробітників та студентів 

 

 На балансі коледжу гуртожиток на 200 ліжкомісць. Студенти 

забезпечуються гуртожитком за потребою. Працює буфет. Для викладачів та 

співробітників щорічно організовується медогляд за рахунок коледжу. 

 Заробітна плата та стипендія виплачувалась своєчасно. За підсумками 

року за рахунок економії бюджетних коштів всім працівникам проведені 

доплати, надана матеріальна допомога. 

 У 2012-2013 навчальному році призначено 46 академічних, 5 

соціальних стипендій, 1 студент отримував підвищену академічну стипендію. 

 Проблемним для коледжу залишається викладання одним викладачем 

кількох дисциплін через малу кількість академічних груп, що створює 

напруженість при складанні розкладу занять. 

 Виховна робота спланована згідно з державною національною 

програмою «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), Законом України «Про освіту», 

Законом України «Про вищу освіту», Положенням про студентське 

самоврядування в коледжі, Концепцію національно-патріотичного виховання 

студентів ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ». 
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 Виховний процес проходить за основними напрямками виховання з 

урахуванням специфіки академічної групи та індивідуальних особливостей 

студентів. 

 На основі Положення про організацію самоврядування в коледжі діє 

студентське самоврядування. Вищий орган самоврядування – конференція, 

виконавчо-розпорядчий орган – Рада студентського самоврядування у формі 

старостату. Раді студентського самоврядування коледжу підпорядкована 

діяльність ССВ гуртожитку. 

 Виховна робота здійснюється згідно з річним комплексним планом 

виховної роботи, річного плану роботи відділення, кураторів академічних 

груп, вихователя гуртожитку, спортивних секцій, гуртків, художньої 

самодіяльності. 

 Функціонують  гуртки при кабінетах і лабораторіях, спортивні секції з 

баскетболу, настільного тенісу, волейболу, легкої атлетики та вокальний 

гурток. 

 Виховні заходи: 

 1. Святкова лінійка до Дня знань 02.09.2013р. 

 2. Участь студентів у заходах до річниці визволення Запоріжжя від 

німецько-фашистських загарбників (участь у мітингу-реквіємі до 

14.10.2013р.). 

 3. Концерт до Дня працівників освіти. 

 4. Виставка квітів «Осінній бал». 

 5. Концерт та виставка «Дари ланів» до Дня працівників АПК. 

 6. Спортивний турнір до Дня Збройних сил України «Ну-мо, хлопці!». 

 7. Новорічне дійство «Казковий сон». 

 8. Спартакіада коледжу, присвячена 70-річчю визволення Запоріжжя. 

 9. Участь в обласному етапі «Софіївські зорі». 

 10. Мітинг «Запали свічку до Дня пам’яті жертв голодомору. 

 11. Відвідування театру молоді (постійно) та театру ім.Магара. 

 12. Святковий концерт до Дня Перемоги. 

 Студенти коледжу взяли участь у Всеукраїнському конкурсі знавців 

української мови ім. Яцика, зльоті відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ 

ст.» на базі Полтавської ДАА. 

 Традиційними є екскурсії  до історико-культурних місць м.Запоріжжя, 

відвідування драматичного театру ім.Магара, театру молоді, агровиставок в 

«Козак-палаці», «Покровського ярмарку» до Дня міста. 

  Традиційними є проведення суботників до Дня землі, благоустрій 

навколишньої території та її озеленення. 
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Фінансова діяльність 

 

 Фінансова діяльність коледжу відображена у звіті за 2013 рік. 

 За звітний період коледж не має заборгованості по заробітній платі, 

стипендії та комунальних платежах.  

 Спецрахунок поповнюється коштами, отриманими за платне навчання 

та проживання в гуртожитку, благодійний – від спонсорських внесків 

окремих організацій, фізичних осіб, батьків студентів. 

 Проведено ремонтні роботи в навчальному корпусі, гуртожитку на 

загальну суму 36 тис. грн. за кошти спеціального фонду, придбано 

обладнання і предметів довгострокового користування на суму 46 тис.грн. 

 

Основні досягнення коледжу 

 

 1. Акредитація спеціальності «Промислове квітництво». 

 2. Реконструкція території, прилеглої до коледжу. 

 3. Участь в обласному конкурсі «Софіївські зорі». 

 4. Участь у виставці передового педагогічного досвіду в Навчально-

методичному центрі. 

 

12.4 ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика навчального закладу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» свою історію 

починає з 8 жовтня 1931 року, коли наказом народного комісаріату 

земельних справ був відкритий Мелітопольський садово-городній технікум. 

Через 5 років він був перетворений у бавовницький технікум, але вже в 1936 

році профіль був змінений на рільницький. 

З 1956 року технікум був перетворений у сільськогосподарський, а в 

1997 році він став структурним підрозділом Таврійської державної 

агротехнічної академії. 

З 2007 року технікум отримав статус Відокремленого структурного 

підрозділу “Мелітопольський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету ” 

За роки  існування коледж успішно накопичував багаторічний досвід в 

учбовому процесі. Його навчально-виробничий комплекс оснащений 

необхідним технологічним обладнанням, яке широко використовується при 

проведенні теоретичних і практичних занять. Сюди входять методичний 

кабінет, комп’ютерні класи, лабораторії, полігон для проведення практичних 

занять з водіння машин,  навчальна - виробнича майстерня. 

Досвідчені і молоді педагоги працюють над впровадженням в учбовий 

процес новітніх технологій навчання, забезпеченням високого рівня знань 

студентів з урахуванням потреб галузі та сучасності. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 

2007 р. №839 та  наказу МОН №604 від 13.07.2007 р. у коледжі  з 

01.09.2008р. введений перелік нових спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста: 

5.10010202 «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних 

машин і обладнання», 

5.06010302  «Будівництво, обслуговування і ремонт ГТС», 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва», 

5.03050901 «Бухгалтерський облік». 

З 01.09.2010р. введено  нову спеціальність, за якою здійснюється 

підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівне молодшого 

спеціаліста: 

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі». 

На  15.01. 2014 рік у коледжі  працює – 109 осіб: 

із них адміністрації - 11 осіб; 

викладачами            - 54 осіб;(46 вик.,8 – майстр.) 

спеціалістами          - 21 осіб; 

робочих            - 20 осіб; 

- у тому числі спец. і робочі на госп-розрах.- 11осіб; 

декретній відпустці - 3 жінки; 

сумісники                - 2 осіби. 

На 15.01.2014 року в коледжі навчається  668 студентів, у тому числі на 

денному відділенні - 502 особи, на заочному – 166 осіб. 

 

Таблиця 12.5 – Контингент студентів 

Контингент студентів 2012 2013 2014 

Денна форма навчання 543 535 502 

Заочна форма навчання 175 171 166 

Всього 718 706 668 

 

Середньорічний контингент студентів: 

на денній формі навчання   - 503 особи; 

на заочній формі навчання - 170 осіб; 

всього по коледжу               - 673 особи. 

Матеріально-технічна база коледжу включає: два навчально-

лабораторних корпуса, навчально-виробничу майстерню, полігон. Загальна 

площа приміщень коледжу складає 9257 м2 , навчально-лабораторних 

корпусів - 7636 м2 . 

У коледжі є гуртожиток, площа якого складає -1621 м2 , розрахований 

на 150 місць, їдальня на 60 місць, а також - актова зала на 300 місць. 
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У бібліотеці коледжу з читальною залою на 60 місць зосереджено біля 

32866 підручників, посібників та довідково-нормативної літератури. У  2013 

році збільшено бібліотечного фонду  на суму - 2721 грн. передплачено 10 

назв газет та 8 назв журналів на суму 9328,8 гривни. 

Три відділення коледжу: два денних і заочне, чотири спеціальності 

об’єднують тридцять дві навчальних груп, і дев’ять  циклових комісій, що 

організують та проводять виховну, навчальну та методичну роботу. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

Основною метою навчально-виховного процесу є організація, 

згуртування педагогічного колективу на підготовку кваліфікованих 

спеціалістів, які б знали нові економічні відносини, нову техніку, технології, 

найновіші досягнення науки та виробництва. Досягнення цієї мети 

здійснюється шляхом: 

- навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та 

навчання і виховання студентів; 

- методичної роботи кожного викладача – члена комісії; 

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, 

узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, 

застосування нових педагогічних технологій; 

- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних 

рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів у 

навчально-виховному процесі; 

- організації самостійної роботи студентів. 

Навчальна робота у коледжі здійснюється на основі положень:  

«Про організацію навчального процесу у коледжу»;  

«Про контроль знань»; 

«Про оформлення журналів»;  

«Про курсове та дипломне проектування»; 

«Про організацію поточного і підсумкового контролю»;  

«Про модульну систему навчання», 

затверджених на педагогічній раді (протокол № 4 від 29.11.07) та 

методичній раді (протокол № 3 від 23.11.07).  

Сьогодні в стінах навчального закладу працює висококваліфікований 

викладацький колектив, у складі якого 54 викладачі, серед них: 11- 

викладачів–методистів, 1- старших викладача, 25 викладачів вищої  категорії, 

вісім  майстрів виробничого навчання. У коледжу працює  сім лаборанта. 

П’ятеро викладачів мають почесне звання “Відмінник освіти України”: 

Сакун В. С., Мифле – Чередниченко С.А., Мохарєв Б. М., Малюта І.В., 

Король Н.В.;шість – “Відмінник аграрної освіти і науки України”: Булгакова 

Л.С., Котелевець Л.В., Климович Є.Л., Матвієнко Н.П., Побігун М.Д.,  

Тюрнікова С.Г..     

Педагогічне звання “Викладач-методист” мають 11 викладачів 

коледжу: Булгакова Л.С., Мифле – Чередниченко С.А.  Малюта І.В., Мохарєв 
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Б.М., Матвієнко Н.П.,  Нікітіна О.В., Нікуліна Н.В., Сакун В.С.,  Тіга С.А., 

Топчієв М.М., Побігун М.Д..  Довгопола С.О. має педагогічне звання 

“Старший викладач”.  

За результатами захисту дипломних проектів та здачі державних 

іспитів в 2013  році отримали дипломи молодшого спеціаліста  222  (2012  

рік, 190) студентів: 

- денна форма навчання – 148 (131с) студентів, у тому числі тих, хто 

навчався за кошти державного бюджету  (100) студентів; 

- заочна форма навчання –  74(59) студентів, у тому числі тих, хто 

навчався за кошти державного бюджету 26 (20)  студентів. 

- дипломи з відзнакою отримали - 16(7) студентів: 15-денної форми 

навчання і  1 - заочної. 

- 47,5% дипломних проектів розроблено за заявками господарств і 

підприємств, з метою подальшого використання дипломних розробок в 

реальних умовах. 

- 102 (98) випускників коледжу продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-VІ р.ак. 

Згідно з діючим Положенням про  огляд-конкурс на кращий 

методичний матеріал та навчальний відеофільм від коледжу  було  прийнято 

24 конкурсних текстових робіт та 7 –  із  них занесено до каталогу кращих 

конкурсних робіт, і тільки дві роботи оцінені на 100 балів. 

Викладачі Король Наталія Вікторівна, Найдиш Яна Володимирівна, 

Нестеренко Костянтин  Володимирович, Фучаджиєва Маргарита Анатолівна 

- занесені до книги Пошани учасників виставки у 2013 році. 

За результатами участі у роботі навчально-методичного кабінету 

педагогічного досвіду, виховної роботи  та творчості молоді ДУ «НМЦ» 

АГРООСВІТА»  за 2012-2013 навчальний рік, наш колектив посів -50 місце, 

(54 -2011\2012р.)(32 -2010\2011р.)  є ще багато недоліків над якими треба 

працювати, в тому числі посилити вимоги до творчих робіт  та до 

недостатнього відсотка  участі  викладачів  у конкурсі. 

Багато уваги в коледжі приділяється роботі з невстигаючими 

студентами: 

- Встановлені обов'язкові консультаційні дні по коледжу: вівторок та 

четвер; 

- Проводиться проміжний контроль знань; 

- Результати модульного контролю доводяться кураторами груп до 

відома батьків; 

- Щомісячно проводяться засідання циклових комісій, на які 

запрошуються невстигаючі студенти; 

- Два рази на семестр проводиться засідання ради з профілактики 

правопорушень, куди запрошуються студенти з батьками, які потребують 

особливої уваги, встановлюється термін ліквідації заборгованостей. 

Екзаменаційні відомості, журнали навчальних груп ведуться акуратно, 

з дотриманням вимог по їх оформленню. 

Перевірка журналів навчальних груп проводиться: 

- завідуючими відділеннями - щомісячно; 
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- заступником директора з навчальної роботи не менше двох разів на 

семестр; 

-  результати перевірки оголошуються на засіданні голів циклових 

комісій. 

Результати  заліково-екзаменаційного контролю заносяться у зведену 

відомість по групах, по відділенню та по коледжу. Запровадження модульної 

системи дозволяє забезпечити об’єктивний контроль за якістю знань 

студента. 

В умовах реформування вищої освіти, посилення творчої діяльності 

викладача, індивідуалізації навчального процесу основоположним є  належна 

організація методичної роботи в коледжу. 

Методична робота  спонукає  кожного викладача підвищувати свій  

фаховий рівень, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у 

старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання  в педагогічному 

колективі  духу  творчості, прагнення до пошуку. Організація методичних 

семінарів:   «Методика створення електронних підручників», «Методика 

створення електронних презентацій», «Організація і проведення курсового та 

дипломного проектування», ділова гра «Особливості роботи зі студентами, 

які мають проблеми в поведінці».  

Навчально-методична робота  – це цілісна, заснована на досягненнях 

науки і передової педагогічної практики, система взаємопов’язанних  дій і 

заходів,спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності кожного педагога, а в кінцевому результаті – на розвиток і 

досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи. 

Основним напрямком діяльності навчального закладу є якісна 

підготовка фахівців, тому навчальній роботі в коледжі приділяється постійна 

та найбільша увага на протязі навчального року. Згідно програми 

удосконалення освітньої діяльності коледжу, розробленої терміном до 2015 

року організація навчального процесу у ВСП «МК ТДАТУ» у 2012-2013 н.р. 

була направлена на удосконалення системи підготовки фахівців для 

агропромислового комплексу. В розрізі рішення цього питання були 

розроблені заходи з підвищення якості підготовки фахівців, які включають в 

себе систематичний контроль над якістю освітніх послуг, що надаються, з 

боку викладачів та контроль засвоєння знань з боку студентів. 

 

Підвищення кваліфікації та стажування 

 

Планове стажування на кафедрах  ТДАТУ пройшли 13 викладачів,  на 

кафедрах Мелітопольського педагогічного університету ім. Б.Хмельницького 

– 3 викладачі, планові курси ФПК – 1 викладач та 2 майстри виробничого 

навчання , позапланове підвищення кваліфікації на курсах ФПК, які 

організовані методичним центром НМЦ – 3 викладачі і 1 майстер 

виробничого навчання. 
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Робота по узагальненню та впровадженню передового 

педагогічного досвіду 

 

З метою ознайомлення та розповсюдження педагогічного досвіду 

викладачів коледжу  в межах тижнів ЦК проведено 20 відкритих занять та 15 

відкритих заходів з виховної тематики та позааудиторних заходів з 

дисциплін.  

На високому методичному рівні, з використанням нетрадиційних 

методів пройшли відкриті заняття   з правознавства на тему «Шахрайство» 

(викладач Юрко Л.М.), з політекономії на тему «Попит. Пропозиція. Ціна» 

(викладач Ткачук С.В.), з дисципліни «Статистика» на тему «Обчислення 

різних видів середніх величин» (викладач Куріна Л.О.), з дисципліни «Хімія»  

на тему «Алюміній як хімічний елемент і проста речовина» (викладач 

Чебірюк О.М.).  

Цікавими, нестандартними, актуальними стали  відкриті заняття та 

заходи з дисциплін «Вступ до фаху» (викладач Грудініна Т.Л.), «Фізична 

показуха» (викладач Міфле-Чередніченко С.А.), «Математична вікторина» 

(викладач Федоренко Л.М.), літературна вікторина «Впізнай героя» 

(викладач АлєксєєвА Ю.Є.), заняття з англійської мови на тему «Довкілля і 

ми» (викладач Коломійчук В.В.), брейн-ринг «Я люблю Україну» (викладач 

Лось Н.Д.), «Дивовижний світ мінералів» (викладач Смірнова С.М.), КВК 

«Єврика» з дисципліни «Технічна механіка» (викладач Малюта І.В.), захід 

«Хороший студент – гарний механік» (викладачі ЦК математичної, 

природничо-наукової підготовки), відкритий захід «Кращій за професією» ( 

викладачі ЦК професійної підготовки МОРЕУАПК), Олімпійський урок 

(викладачі ЦК фізичного виховання і Захисту Вітчизни), відкрите заняття з 

дисципліни МБМ «Машини для приготування і транспортування бетонної 

суміші» (викладач Нестеренко К.В.) 

Виступ на майстер-класі НМЦ викладачів Нікуліної Н.В. та Ткачук 

С.В. з темою «Формування креативного педагога як необхідна умова  

реалізації інновації та інтенсивних технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації» 

 

Участь у конкурсах, конференціях та олімпіадах: 

 

Участь в обласних олімпіадах: з інформатики та комп’ютерної техніки  

студент гр. 2БО – 10 Білик Ю. керівник  викладач Чорний С.В. – 5 місце; з 

математики – студент гр. 1Е-12 Мороз О, керівник Котелевець Л.М. – 

передостанне місце участь у науково-практичній конференції студентів та 

магістрантів  за підсумками наукових досліджень 2013 року в ТДАТУ: 

студенти Орел М., Болтянська І., керівник – Міфле-Чередніченко С.А.; 

Самойленко Б, Сахненко А., Семенюк К. керівник Грудініна Т.Л., Ряснянська 

О.С. керівник Фучаджиєва М.А., Єгер К., Кругова А., Кислиця Д. керівник 

Биковська І.П., Міщенко В. керівник Ткачук , Плаксін М. керівник – 

Міронець С.Д. 
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Виробниче навчання 

 

Виробниче навчання студентів коледжу є складовою частиною 

основної освітньої програми середньої професійної освіти. Виробниче 

навчання має на меті закріплення і поглиблення знань, отриманих 

студентами в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, 

навичок і досвіду практичної роботи за спеціальністю. 

Виробниче навчання студентів коледжу проводиться і організується 

відповідно до нормативних документів: 

- Державним освітнім стандартом; 

- Положенням про виробничу (професійну) практиці студентів 

На початку 2012-2013 н.р. було проведено контроль за підготовкою 

навчально-виробничої бази коледжу та навчальної техніки. Викладачі та 

майстри виробничого навчання впоралися з поставленими питаннями: 

- на полігоні коледжу та автодромі прибрані території та скошені сорні 

рослини, що перешкоджали початку занять; 

- лабораторіях коледжу проведені косметичні ремонти; 

- навчальна техніка на початок навчального року пройшла технічний 

нагляд, МБМ були покриті новим лакофарбовим покриттям, замінена світові 

та габаритні вогні, повністю замінені оливи та мастила в вузлах навчальної 

техніки. 

Перед початком занять з індивідуального навчання були проведені 

семінари-наради з майстрами виробничого навчання та був складений план-

графік по керуванню автомобілями та МБМ. На початок занять були 

скомплектовані навчальні групи та зареєстровані  в органах ВРЕР та 

інспекції і ТНЦ: 

- трактористи-машиністи кат. А1, А2, С, D1, G1 – 50 чоловік; 

- водій кат. «С» - 25 чоловік; 

- водій кат. «В» - 25 чоловік. 

Наказами по коледжу були створені комісії з прийому захистів звітів з 

технологічної практики на денних відділеннях, та переддипломної на 

заочному відділенні. До складу комісії були залучені кращі викладачі 

коледжу. Після виходу студентів 4-го курсу денного відділення зі 

спеціальностей «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і 

обладнання», «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва», «Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд» були організовані захисти звітів з технологічної 

практики. 

Показник захисту звітів склав 100 %, а саме:  

з оцінкою 

«5» балів – 36 чоловік (37 %) 

«4» бали – 42 чоловіка (39 %) 

«3» бали – 26 чоловік (27 %). 
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На початку листопада були подані заявки щодо проведення виїзних 

практик до Новокаховського НПЦ. Був відповідно отриманий зведений 

графік ДУ НМЦ «Агроосвіта».  

Виїзні практики наступні: 

Сільськогосподарські машини; 

ТО і монтаж електрообладнання; 

Гідротехнічні споруди. 

Протягом року були відправлені групи студентів 3-го курсу, під 

керівництвом досвідчених викладачів, до Ново каховського НПЦ, про що 

свідчать накази по коледжу та договори про проведення спільної навчально-

виробничої діяльності.   

Також протягом року були розроблені нові інструкції з ОП та ТБ. 

Проведені відповідні інструктажі з майстрами ВН та студентами.  

У зв’язку з застарілою навчальною технікою на протязі року були 

проведені позапланові ремонти на наступній техніці: 

Екскаватор ЕТЦ-1607; 

Скрепер ДЗ 87.1; 

Бульдозер ДТ-75М; 

Автомобіль ІЖ-412 ІЕ; 

Самоскид ГАЗ-САЗ-3507; 

Пікап ІЖ 27157-01. 

Майстри ВН, за якими згідно з наказом закріплені дані автомобілі з 

поставленими задачами справились задовільно. 

На початку року 2013 був розроблений річний план закупівель, згідно з 

яким комітетом з державних закупівель, в якому головую, проведені дві 

процедури закупівель: 

Закупівля послуг електроенергії; 

Закупівля послуг опалення. 

Процедури були проведені згідно законодавства України у встановлені 

строки. 

На початку 2013 року після здачі державних іспитів в ВРЕР ДАІ водіїв 

кат. «В» була скомплектована нова група та зареєстрована у відповідних 

органах. Загалом на протязі 2012 – 2013 н.р. була проведена підготовка 50 

водіїв кат. «В» на комерційній основі та принесла додаткові кошти коледжу в 

сумі 100 000 гривень. 

Протягом року були укладені договори з технологічної та 

переддипломної практики на наступний 2013 - 2014 н.р. 

З жовтня 2012 р. та по червень 2013 р. згідно графіку навчального 

процесу проходили навчальні практики по всіх відділеннях коледжу. Були 

проведені відповідні перевірки навчально-виробничої бази лабораторій 

коледжу. Недоліки та зауваження щодо робочих місць та обладнання були 

обговорені на засіданнях педагогічної ради та заплановані заходи щодо 

поліпшення та виправлення, але відсутність фінансування загальмовує 

виконання плану заходів, тому він виконується з відхиленням строків та 

об’ємів.  
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Згідно з наказами по коледжу та укладеними договорами студенти 4-го 

курсу були направлені на переддипломну практику. По закінченню практики 

були організовані та проведені захисти звітів. Показних захисту звітів з 

переддипломної практики склав 100%, а саме: 

з оцінкою 

«5» балів – 28 чоловік (19 %) 

«4» бали – 69 чоловіка (47 %) 

«3» бали – 51 чоловік (34 %). 

В червні 2013 року були проведені державні іспити з отримання 

робітничої професії. По коледжу були підготовлені накази щодо комісій 

ДКК. 

Протягом червня державні іспити склали: 

Машиніст-тракторист кат. А1, А2, С, D1, G1 – 50 чоловік; 

Водій транспортних засобів кат. «С» - 25 чоловік; 

Слюсар КВП – 48 чоловік; 

Маляр – 21 чоловік; 

Секретар керівника – 46 чоловік. 

По закінченню іспитів всі вищенаведені групи студентів отримали 

свідоцтва державного зразка. 

Також протягом липня – серпня місяців 2013 р. планується частковий 

ремонт крівлі навчально-виробничої майстерні. Ремонт буде проводитись 

силами майстрів ВН. 

 

Переддипломна практика 

 

Переддипломна практика проводиться на основі наступності, як 

продовження технологічної і проводиться на тих же підприємствах 

відповідно до тематики дипломних завдань. 

Стажування на підприємствах проводиться для студентів випускних 

груп перед підсумкової державною атестацією. 

Аналіз результатів практики показує, що програми практики 

освоюються в повному обсязі і на досить високому рівні, що підтверджується 

хорошою якістю розробки дипломних проектів та підсумкової державною 

атестацією. 

Всі студенти, що виходять на технологічну і переддипломну практики, 

мають свідоцтва про отримання робітничої професії. 

Основні проблеми в практичному навчанні студентів: 

- Моральне та фізичне старіння обладнання підприємств, відсутність 

коштів на закупівлю нового обладнання, технологій. 

- Недостатньо на підприємствах спецодягу, інструменту та матеріалів 

для студентів. 

- Труднощі в підборі керівників практики від підприємств у зв'язку з їх 

великою завантаженістю по основному виробництву. 

- Відсутність на підприємствах коштів на оплату за керівництво 

керівникам практики від виробництва. 
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 - Скорочення персоналу на підприємствах і в тому числі фахівців-

керівників практики, які мають досвід керівництва практикою. 

 

Зміст та організація виховної роботи 

 

Виховна діяльність у коледжі – це цілісне динамічне формування, яке 

складається з урочної діяльності та поза навчальної виховної роботи. У ній 

безперервно йде процес самоорганізації й пристосування, тому що їй 

властива потреба в оновленні, в постійній відповідності вимогам часу. 

Система виховної роботи в коледжі передбачає врахування всіх 

складових частин виховання і направлена на виконання єдиної мети – 

виховання особистості та фахівців. Згідно цього розроблений зміст 

комплексного плану виховання студентів на весь період навчання. Всі 

організаційні форми, методи і засоби виховання направлені на формування 

особистості з визначеними переконаннями і поглядами. 

Системний підхід розпочинається з вивчення особистості студента. 

Наступний етап – адаптація до нових умов навчання і поведінки як в 

навчальному закладі так і поза ним. 

В організаційному плані система виховної роботи включає в себе: 

- виховна робота на заняттях; 

- позакласна робота в коледжі; 

- виховна діяльність сім’ї і суспільства у коледжі за місцем 

проживання, виховна робота в гуртожитку; 

- знайомство з професією; 

- виховання любові до обраної професії. 

На протязі 2012-2013 навчального року працювало методоб’єднання 

керівників академічних груп, що нараховує 25 осіб. Очолювала 

методоб’єднання викладач вищої категорії Котелевець Л.В. 

Кожен із кураторів повинен скласти та в подальшому напрацьовувати 

методичний комплекс керівника академічної групи. 

Кращі комплекси підготовлені  викладачами 

Биковською І. П.;  Куріною Л. О.; Ткачук С. В.; Юрко Л. М.; 

Токмаковою А. В.; Мельник К. Л. 

За 2012-2013 навчальний рік проведені відкриті виховні заходи: 

Токмакова А. В.  «Сім’я та сімейні цінності»; 

Федоренко Л. М.  «Моя родина у війні»; 

Найдиш Я. В., Мельник К. Л. «Мужчина с Марса», «Женщина с 

Венеры»; 

Алєксєєва Ю. Є.  «Найсвятіше в світі слово – мама»; 

Смирнова С. М.  «Дивовижний світ мінералів»; 

Дубініна С. В.  «Чорнобиль не має минулого»; 

Малюта І. В. «До побачення, коледже!»; 

Котелевець Л. В.  «На фінішній прямій»; 

Грудініна Т. Л.  Театральна вистава; 

Биковська І. П. «Все починається з кохання»; 
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Куріна Л. О. «Хліб – всьому голова», « Без коріння саду не цвісти, 

без коріння роду не рости». 

Характерною особливістю діяльності керівників груп є творчий, 

інноваційний характер організації виховної роботи. 

За попереднім рейтингом груп кращими у цьому навчальному році 

визначені: 

І курс   – Куріна Л. О., Миронець С. Д.; 

ІІ курс  – Мельник К. Л., Юрко Л. М.; 

ІІІ курс – Биковська І. П., Токмакова А. В., Лось Н. Д.; 

IV курс – Котелевець Л. В., Король Н. В., Малюта І. В. 

З питань правового виховання у коледжі працює Комісія з 

профілактики правопорушень. Проведено 3 засідання, ведуться протоколи. 

Щодо студентів, які потребують особливої уваги, ведеться профілактична 

робота. Складено спільні плани робіт з  кримінальною міліцією, 

Мелітопольським наркодиспансером, Службою у справах дітей 

Мелітопольської міськради. На обліку в кримінальній міліції перебував один 

студент – Даліщинський О., студент 2М-09 (142), який має умовний термін 

покарання за скоєне правопорушення. 

Також студенти групи 311 Варваров О., Фоменко М. порушували 

дисципліну в гуртожитку, за що були виселені з гуртожитку наказом по 

коледжу. 

З метою профілактики правопорушень кожен куратор складає списки 

студентів, які потребують особливої уваги, проводять з ними профілактичну 

роботу (бесіди, заходи, залучення у гуртки та спортивні секції), працюють з 

батьками цих студентів, організовують зустрічі із психологом, працівниками 

кримінальної міліції. 

Кожного року у коледжі працює мобільна бригада, яка включає в себе 

вузьких спеціалістів: нарколог, дерматолог, гінеколог, психолог, фахівці 

Центру СНІД та інші. Мобільна бригада проводить бесіди, лекції, відеолекції, 

круглі столи зі студентською молоддю. Під час роботи у коледжі така 

діяльність фахівців охоплює майже всі групи І, ІІ курсів. 

Трудове виховання включає організацію чергування студентських груп 

у корпусі і на території коледжу, а також робота на закріплених ділянках та у 

ІІІ трудовому семестрі. Кращою можна назвати ділянку групи 431 (куратор 

Биковська І. П.), де впорядковані і доглядаються клумби, висаджені квіти. 

У 2012-2013 навчальному році за ініціативи Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, а також Науково-методичного центру, 

був проведений Конкурс «Кращий куратор року – 2013». У І відбірковому 

етапі конкурсу, який проводився у коледжі, перше місце посіла Куріна 

Людмила Олександрівна. 

На базі ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» було проведено 

Регіональний етап конкурсу «Куратор навчальної групи – 2013», в якому 

взяли участь 14 вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. від Запорізької, 

Херсонської областей та Автономної республіки Крим. Куріна Л. О.,  яка 

взяла участь у Конкурсі від коледжу, посіла ІІ місце. 
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Виховна робота в гуртожитку планується з розрахунку на особливості 

вихованців, їхні запити та інтереси, соціальний стан. 

Починається робота в гуртожитку з поселення студентів та їх адаптації 

в нових умовах проживання. З кожним із студентів на їх батьками 

проводяться відповідні бесіди. 

З боку кураторів та керівництва гуртожитку першокурсникам надається 

допомога в оформленні кімнат. 

Обов’язково на початку кожного навчального року в гуртожитку 

проводяться збори, де обговорюється режим дня гуртожитку та правила 

проживання. Крім того, що студенти отримають цю інформацію на зборах, 

вони ще можуть ознайомитися з правилами на окремому стенді. 

Також проводяться збори з метою вибору старост  на поверхах та 

старости гуртожитку, які входять до складу студентської ради коледжу. 

Колективи циклових комісій здійснюють чергування в гуртожитку. 

Кожна циклова комісія чергує згідно  складеного  графіка  протягом тижня. У 

дні чергування викладачі разом із представниками студентського 

самоврядування гуртожитку проводять різноманітні заходи, контролюють 

дисципліну та санітарний стан кімнат, а також проводять консультації зі 

студентами, які цього потребують. 

 

Організація студентського самоврядування 

 

Студентське самоврядування в коледжі діє на основі «Положення про 

студентське самоврядування». 

Основним завданням студентського самоврядування є допомога 

керівництву коледжу в проведенні та розвитку навчально-виховного процесу, 

захист прав та інтересів студентів і забезпечення виконання ними своїх 

обов’язків, максимально залучити студентів до проведення культурно-

масової роботи, спортивних змагань, заходів з трудового виховання 

(прибирання закріплених територій). Студентське самоврядування розвиває у 

студентів організаторські, управлінські якості. 

Головою студради протягом року була Єгер Катерина, студентка групи 

№ 431, спеціальність «Бухгалтерський облік». 

За ініціативи та активної участі студентського самоврядування було 

проведено наступні заходи: 

Свято Знань; 

День народження коледжу. (Цього року святкування відзначилося 

низкою заходів, які проводились згідно плану і мали назву «Тиждень 

коледжу»); 

Свято до Дня працівників освіти; 

Конкурс-виставка «Все прекрасне на землі – людині, бережіть цей 

світ»; 

День пам’яті жертв Голодомору 1933 року; 

Фестиваль першокурсника; 

Студент року; 
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«Пані Весна»; 

«Позитивний день». Цей захід був проведений разом із молодіжною 

організацією «Молоді регіони». 

Представники студентського самоврядування Єгер К. і Гончаров К. 

взяли участь у Регіональному засіданні голів студентських рад аграрних ВНЗ 

І-ІІ р.а. Запорізької, Херсонської областей та Автономної республіки Крим, 

яке відбулося у м. Бахчисарай. Крім того, Єгер К. брала участь: 

- у І  Міжнародному студентському форумі у ЗДІА (м. Запоріжжя); 

- у І Всеукраїнській конференції з розвитку студентського 

самоврядування (ТДАТУ, м. Мелітополь, виступ на тему «Розвиток 

студентського самоврядування у ВНЗ І-ІІ р.а.»); 

- участь у XV зльоті відмінників навчання та іменних стипендіатів 

«Лідери АПК ХХІ ст.» (м.Полтава) 

У І семестрі 2012 року Єгер Катерина за рішенням педради була 

удостоєна стипендії Президента України. 

Щорічний конкурс «Студент року – 2013» проходив у два етапи: 

наукова конференція, у якій взяли участь 17 студентів, і другий етап – 

фінальна зустріч учасників. 

Перше місце посіла Міщенко Вікторія, студентка групи 421, 

спеціальність «Бухгалтерський облік», яка також представляла коледж у 

Регіональному турі конкурсу «Студент року – 2013» у місті Оріхів, 

Запорізької області і посіла ІІ місце. 

Студенти та викладачі коледжу взяли участь у фестивалі художньої 

самодіяльності «Софіївські    зорі». Грамотами були відзначені : 

Котелевець Л. В., Болтянська Ірина, Стоянова Єлизавета, Стоянова 

Ганна. 

У коледжі багато талановитих студентів, які хотіли б займатися у 

гуртках художньої самодіяльності, які нажаль у коледжі не працюють через 

недостатнє фінансування і неможливість ввести до штатного розкладу посаду 

художнього керівника. Але ми тісно співпрацюємо з батьками студентів, які 

надають допомогу у підготовці свят та заходів. Так уже багато років 

колективу коледжу допомагає Крутікова І. А., яка неодноразово особисто 

брала участь у загальноколеджівських заходах і також готувала студентів до 

виступу. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Для забезпечення якісного набору студентів та задоволення потреб 

аграрного сектору у коледжі щорічно розробляються і неухильно 

виконуються заходи по проведенню профорієнтаційної роботи. Викладачі 

відвідують сільські і міські школи, де зустрічаються з учнями випускних 

класів та ознайомлюють їх зі спеціальностями, за якими у коледжі готують 

фахівців середньої ланки, а також умовами прийому до коледжу.  У січні 

місяці створено «Штаб приймальної комісії з профорієнтаційної роботи». 
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Для покращення профорієнтаційної роботи Штабом виконані наступні 

заходи: 

- створена робоча група (в її склад входили викладачі від кожної 

циклової комісії коледжу); 

- розподілені маршрути руху; 

- графіки відвідування сільських та міських шкіл. 

Робота була проведена майже у всіх школах Мелітопольського, 

Веселівського, Михайлівського та Якимівського районів. 

У квітні 2013  було проведено «День відкритих дверей», до якого 

ретельно підготувались всі циклові комісії, організована зустріч батьків 

абітурієнтів з адміністрацією, провідними викладачами коледжу, проведено 

демонстрацію відеофільму, в якому відображена історія розвитку 

навчального закладу, проведено екскурсію по коледжу, концерт художньої 

самодіяльності, а також організована виставка досягнень коледжу за останні 

роки. 

У поточному році діяли довгострокові курси з підготовки абітурієнтів 

до вступу у коледж на яких навчалося 28 (в 2012 р.- 25) особи, та двотижневі 

підготовчі курси на яких навчалося 30 (в 2012 р. - 30) осіб.       Із 58  (в 2012 р. 

- 55) випускників підготовчих курсів зараховано на І курс 49 особи (в 2012 р. 

- 48). 

На денну форму навчання: 

Подано заяв всього по всім спеціальностям – 191   (в 2012 р. - 198) 

Подано заяв за рахунок квоти сільської молоді – 101  (в 2012 р. - 106) 

В 2013 році на денне відділення було зараховано 139 студентів (в 2012 

р. - 147). 

Зараховано за державним замовленням – 107 (в 2012 р. - 108) 

Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 32 (в 2012 р. - 39) 

Зараховано за квотою – 71 (в 2012 р. - 74) 

Зараховано сільської молоді – 88 (в 2012 р. - 87) 

Дитина сирота – 3 (в 2012 р. - 2) 

Дитина-інвалід – 1 (в 2012 р. - 0) 

Діти з багатодітних сімей -0 (в 2012 -0) 

На заочну форму навчання: 

Подано заяв всього по всім спеціальностям – 66 (в 2012 р. - 57) 

Зараховано всього на навчання – 58 студентів (в 2012 р. - 56), 

Зараховано за державним замовленням – 40  (в 2012 р. - 40) осіб. 

Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 18 (в 2012 р. - 16) 

Зараховано сільської молоді – 24 (в 2012 р. – 29) 

Із аналізу роботи приймальної комісії, необхідно відмітити, що на жаль 

ще низьким залишається рівень інформованості абітурієнтів про коледж, 

правила прийому. 
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Соціальний захист студентів та працівників 

 

Адміністрацією і профспілковим комітетом коледжу приділяється 

належна увага соціальному захисту співробітників та студентів, так на 

протязі 2013 року були надані чотири пільгові путівки на санітарно-курортне 

лікування  співробітникам навчального закладу. 

Троє студентів-спортсменів змогли оздоровитися у спортивному таборі 

“Здоров’як”. 

Співробітникам, які виходили на пенсію виплачувалась одноразова 

грошова допомога в розмірі місячного окладу. 

Також була надана матеріальна допомога у розмірі 100 грн. від 

профкому і 300 грн. від адміністрації  співробітникам у зв’язку зі смертю 

близьких родичів. 

За рахунок спеціальних коштів і коштів профкому були передбачені 

витрати на культурно-спортивні заходи, предметні олімпіади, огляди-

конкурси. 

Не залишилися поза увагою і студенти-сироти, хворі працівники. На ці 

цілі було витрачено близько 40% бюджету профкому. Вручення подарунків 

до дня Святого Миколая та до Нового року на суму 300 гривень. 

Важливим питанням у роботі студентського профкому є соціальний 

захист студентів. В коледжі проведено ряд заходів щодо поліпшення 

соціально-побутових умов студентства, а саме: 

соціальний захист через матеріальну допомогу студентам у розмірі 200 

грн.; 

матеріальне заохочення та нагородження грамотами до знаменних дат; 

допомога в поліпшенні побутових умов у гуртожитку у розмірі 300 

грн.; 

студенти брали участь у господарських роботах по благоустрою 

території коледжу, гуртожитку; 

проводились соціологічні дослідження; 

матеріальне заохочення за участь у різноманітних конкурсах на 

загальну суму 163590 грн.; 

вилучення та допомога соціально-незахищеним студентам, студентам, 

які мають одного з батьків, багатодітним родинам, малозабезпеченим у 

розмірі 200 грн.; 

контроль та участь у засіданнях стипендіальної комісії коледжу; 

ведеться роз’яснювальна робота з питань трудових прав та соціальної 

захищеності студентів коледжу. 

Важливим питанням в роботі студентського профкому є також облік та 

опіка соціально незахищених верств студентства. Зокрема у коледжі 

проводиться ряд заходів щодо поліпшення соціальних умов студентам-

сиротам, малозабезпеченим та постраждалим від аварій на ЧАЕС, а саме: 

надання матеріальної допомоги; 

безкоштовне проживання у гуртожитках студентів-сиріт; 
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50%-ва плата від повної вартості за проживання у гуртожитку для 

студентів, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС; 

контроль по забезпеченню виплат обов’язкових стипендій студентам 

соціально не захищених, та які мають дітей. 

забезпечення подарунками до Нового року. 

Студенти беруть активну участь у соціальних проектах міста 

Мелітополь. Спільними зусиллями студентського профкому та студентської 

ради проводилися благодійні акції. 

 

Фінансова діяльність 

 

Виконання кошторису видатків за 2013 рік  та  кошторис    на 2014 рік 

Доходна частина кошторису за 2013 рік формується із 2-х джерел: 

          - бюджетних ; 

          - власних  надходжень                     ПГ, курси, оренда, майстерня 

                                                                      Добровільні внески 

Таблиця 12.6 – Надходження доходів загального и спеціального фондів 

Рік 
Бюджет, 

грн 
Спецкошти 

Добров. 

внески 

Всього 

надходжень 

2011, грн 5 372 000 961 503 

 

319 062 

 

7 939 977 

2012, грн 5 584 776 1 080 317 443 042 7 108 135 

 

2013, грн  

 

6 297 450 1 206 561 435 966 

вт.ч. ТМЦ -

328 412 
7 939 977 

 

Відхилення (2012 – 

2013р.),  грн 

+ 712 674 + 126 244 - 7 076 
+ 831 842 

Удільна міра, кожного 

виду доходів в кошторисі, 

% 
79,3 15,2 5,5 100 

 

Таблиця 12.7 - Структура бюджетного фінансування: 

Види затрат 
Сума, грн Відхилення 

2012 рік 2013 рік +,- грн % 

1. З/плата та нарахування 3 476 741 3 959 903 + 483 162 62,9 

2. Харчування  сіротам  та одяг 46 309 58 316 + 11 233 0,8 

3. Ком. послуги 441 304 476 436 + 35 132 7,6 

4. Стіпендія 1 610 900 1 799 495 + 188 595 28,6 

5. Кап. Ремонт - - - - 

6. Література сіротам 9 522 3 300 - 6 222 0,1 

Разом 5 584 776 6 297 450 + 712 674 100 

 

Заробітна плата, нарахування, стипендія, харчування та одяг сиротам 

укладає  92,4% и тільки 7,6% комунальні послуги, а на такі статті витрат як:  

канцелярські і господ. витрати, м’який інвентар, відрядження, література і 
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оргтехніка, паливо – бюджетне надходження не поступало,всі витрати 

проводили за рахунок спец коштів. 

Спеціальні надходження за 2013 рік складають –  1 206 561,00 грн. 

Питома міра кожного виду послуг становить: 

Сальдо на 01.01.2013 р. –  223 280,00грн. 

 

Таблиця 12.8 – Аналіз спеціальних надходжень 

Види надход-

жень 

Надходження 

2012 рік 

Надходження 

2013 рік 

Різниця 

+;- грн.. 

% над-

ходженн

я 

Витрати 

разом 

за 2013 р. грн. 

Платне 

навчання 
669 401 712 225 + 42 824 59,0 

 

Курси 105 800 154 680 + 48 880 12,8 

Гуртожит. 153 244 216 956 + 63 712 18,0 

Їдальня 93 007 100 716 + 7 709 8,3 

Майстерня 20 793 14 769 - 6 024 1,2 

Інші оренда 38 072 7 215 - 30 857 0,7 

Разом 1 080 317 1 206 561 

+ 126 244 

або 

+ 11,6% 

100 1 131 589 

 

Аналіз кошторисів по видам надходжень і витрат за 2013 рік 

а) Платне навчання  

Надійшло за 2013 рік – 712 225 грн. 

Витрати (тільки з/п і нарахування) – 725 599 грн. 

Різниця:  - 13 374 грн. 

б) Їдальня. С-до на 01.01.2013р.: – 12 495 грн.  

Надійшло за 2013 рік – 100 375 грн. 

Дохід складає – 59 608 грн. 

Витрати за 2013 р. (з/п, нарахування, вода, електрична енергія, ЕККА) – 

61 161 грн. 
Різниця: 59 608грн. – 61 161грн. = - 1 553грн. 

в) Гуртожиток. С-до на 01.01.2013 р.: - 75 348 грн. 

Надійшло за 2013 рік – 216 956 грн. 

Витрати за 2013 рік (з/п, нарахування, комунальні послуги) – 217 444 грн. 

Різниця: - 488 грн. 

г) Підготовчі курси 

Надійшло за 2013 рік – 154 680 грн. 

Витрати за 2013 рік: з/п і нарахування – 74 739 грн. 

                                       ПДВ – 20 842 грн. 

                                       Послуги – 2 350 грн. 

                                       Бланки  посвідчень – 300 грн. 

                                       Комунальні послуги – 6 000грн. 

Погашення заборгованості ПГ, їдальні, гуртожитка – 15 415грн. 

Разом – 119 646 грн. 
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Таблиця 12.9 – Довідка про контингент за 2013 рік 

Форма 

навчання 
 

Прийом у 

2013 році 

(чол.) 

Очікувані 

надходження за 4 

роки (грн) 

Очікувані 

надходження за 1 

рік (грн) 

Денне 

навчання 

План 75 
75ч. х 4р. х 5000грн. 

 = 1 500 000  

75ч. х 1р. х 5000 грн. 

= 375 000 

Факт 33 
33ч. х 4р. х 5000грн.  

= 660 000 

33 ч. х 1р. х 5000 

грн. = 165 000 

Різниця - 42 - 840 000  - 210 000 

Заочне 

навчання 

План 65 
65ч. х 3р. х 3000грн. 

 = 585 000  

65ч. х 1р. х 3000грн. 

 = 195 000  

Факт 18 
18ч. х 3р. х 3000грн.  

= 162 000  

18ч. х 1р. х 3000грн.  

= 54 000  

Різниця - 47 - 423 000  - 141 000 

ВСЬОГО 

д/н + з/н 

План 140 2 085 000 570 000 

Факт 51 822 000 219 000 

Різниця - 89 - 1 263 000 - 351 000 

 

 Інше джерело надходжень  – це добровільні внески. 

В 2013 році  їх  надійшло  435 966 грн. в т.ч.  ТМЦ на суму 328 412 

грн.,  що в порівнянні  з 2012 роком на  7 076 грн.  менше. 

Всього витрачено коштів на з/плату і нарахування на неї: 

 2012 рік, грн 2013 рік, грн Відхилення, грн 

Бюджет 3 476 741 3 959 903 + 483 162 

Спецкошти 1 127 861 970 257 - 157 604 

Всього за рік 4 604 602 4 930 160 + 325 568 

Місячний ФОП по коледжу (з доплатами і надбавками) за 2013р.- бюджет 

дорівнює – 244 013 грн. 

Виплати стимулюючого характера (премія, матеріальна допомога, допомога 

на оздоровлення в 2013 році склали: 

Бюджет         – 450,9 тис.грн. 

Спецкошти   – 34,0 тис.грн 

Разом            - 484,9 тис.грн, що на 181,3 тис.грн більше, ніж у 2012 році. 

Обовязкові надбавки і доплати за 2013 рік склали: 

Бюджет – 406,0 тис.грн., спецкошти – 138,9  тис.грн. 

Середньооблікова  чисельність  працівників -106 чол. 

Середньорічна з/плата по коледжу  з розрахунком премій і надбавок  

склала  
у 2011р. – 2236591:107 чол.:12м = 1742 грн., що на 327 грн. менше, як в 2010 

році. 

у 2012р. – 2566370:106 чол.:12м = 2017 грн., що на 275 грн. більше, як в 

2011 році. 
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у 2013р. – 3641200:106чол.:12м = 2862 грн., що на 845грн. більше, ніж у 

2012 році. 

Таблиця 12.10 – Стипендіальні витрачені кошти 

 2012 рік, грн. 2013 рік, грн. Відхилення, грн. 

Стипендія 
1 304 658 1 798 900 + 494 242 

Премія і матеріальна 

допомога 
38 770 163 590 + 124 820 

Індексація 
267 472 6 000 - 261 472 

ВСЬОГО 1 610 900 1 799 500 + 357 590 

 

Адміністративно-господарська робота 

 

Необхідно відмітити, що адміністрація коледжу в цілому виконала 

функціональні обов’язки по керівництву коледжем і провела в 2013  році 

великий обсяг робіт по  покращенню умов навчання студентів та роботи 

працівників коледжу: 

- проведено поточний  ремонт  аудиторії №1.214  на суму більше  10300 

гривень;  

-  придбано віконних блоків для кабінету «Фізики» на суму -6880 грн; 

-  придбано навчальних меблів  для ауд.№1.214  на суму - 14430 грн; 

- придбано 15 компютерів на суму – 52500 грн. 

- збудовано на подвір’ї коледжу «Майданчик памяті». 

Всі  покупки, ремонти та будівлі були виконані за рахунок коштів 

батьківського комітету та добровільних внесків місцевих мешканців та фірм 

міста.   
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12.5 ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» 

 

Загальна характеристика навчального закладу 

 

Поштова адреса: 74900, Україна, Херсонська область, м. Нова 

Каховка, вул. Горького, 1 

Тел./факс: (05549) 4-24-10, тел.: 4-23-52 

E-mail: nkatk@Kahovka.net 

Сайт: www.nkatk.com  

Юридична адреса: 74900,  Україна, Херсонська область, м. Нова 

Каховка, вул. Горького, 1.  

 

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» (далі 

Новокаховський коледж ТДАТУ) заснований на державній формі власності, 

створений згідно наказу № 439 Міністерства сільського господарства 

Української РСР 22 липня 1953 року в місті Херсоні і іменувався 

Херсонським технікумом механізації сільського господарства. 

 На підставі наказу № 572 Міністерства сільського господарства 

Української РСР від 10 серпня 1957 року Херсонський технікум механізації 

сільського господарства було об‘єднано з Херсонським технікумом 

бухгалтерського обліку і переведено до міста Нова Каховка. 

Наказом № 196 Міністерства сільського господарства Української 

РСР від 3 травня 1962 року навчальний заклад було перейменовано в 

Новокаховський технікум гідромеліорації, механізації та електрифікації 

сільського господарства. 

Наказом № 178 Міністерства сільського господарства України від 22 

червня 1993 року технікум отримав статус “Новокаховський агротехнічний 

коледж”.  

Керуючись наказом Міністерства аграрної політики України за № 

531 від 4 жовтня 2005 року і на підставі наказу Таврійської державної 

агротехнічної академії за № 544-к від 1 грудня 2005 року, був створений 

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 

Таврійської державної агротехнічної академії». 

На підставі наказу Міністерства аграрної політики України за № 375 

від 31 травня 2007 року навчальний заклад було перейменовано у 

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету». 

У 2013 році ліцензований обсяг складає 690 осіб, з них, 430 осіб – за 

денною формою навчання та 260 осіб – за заочною. 

На підставі ліцензії АА № 783432, виданої 16 червня 2004 Управлінням 

освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, коледж має 

право надавати освітні послуги, пов'язані з отриманням повної загальної 

mailto:nkatk@Kahovka.net


 173 

середньої освіти. Ліцензований обсяг прийому складає 360 місць. Ліцензія діє 

до травня 2014 року. На даний момент проводиться підготовка та 

формування справи для проходження атестації загальноосвітнього циклу. 

Підготовка молодших спеціалістів коледжем здійснюється по семи 

напрямах і 9 спеціальностях.  

У 2013-2014 навчальному році коледж проходить процедуру акредитації зі 

спеціальностей: 

 «Правознавство»; 

 ««Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі»;  

 «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»; 

 «Правознавство»; 

 «Землевпорядкування»; 

 «Експлуатація та ремонт машин і устаткування агропромислового 

виробництва». 

Прийом студентів у 2013 році складав:  

- за денною формою: всього – 189 студентів, з них: 173 студента  

зараховано на перший курс, 16 – на другий курс. За державним замовленням 

прийнято на перший курс 135 студентів. За рахунок коштів фізичних осіб - 

38 студентів. 

- за заочною формою навчання  зараховано всього 51 особу, з них: 30 

студентів за державним замовленням та 21 студент за рахунок коштів 

фізичних осіб. 

Сумарні обсяги прийому у 2013 році подано в додатку 1. 

У 2013 році випущено 177 студентів за денною формою навчання. За 

заочною формою навчання випущено 67 студентів.  

Дипломи з відзнакою у 2013 році отримали 32 студенти денної та 

заочної форми навчання. 

Працевлаштування студентів-випускників коледжу проводиться 

відповідно до наказу № 248 від 6.06.2005 року Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про затвердження Порядку 

працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних закладів, 

підготовка яких здійснюється за державним замовленням з урахуванням 

специфіки галузі». 

З 177 випускників денної форми навчання,  103 було підготовлено за 

рахунок державного замовлення, з них: 91 особа надала підтвердження про 

працевлаштування, що складає  88,3 % від загальної кількості випускників, 

які навчаються за державним замовленням; 79 осіб продовжують навчання  у 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за денною або заочною формою, що складає 

44,6% від загальної кількості випускників;1 особа проходить службу у ЗСУ 

України. 
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Матеріально-технічна база коледжу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» розташований в 

трьох навчальних корпусах ( 4-х і 3-х поверхові будівлі) і в лабораторному 

корпусі (2-х поверхова будівля).  

Коледж має достатню матеріально-технічну базу. Навчальна база по 

коледжу включає в себе 114 кабінетів та 58 лабораторій, навчально-

виробничу   майстерню,   шість  лабораторій комп’ютеризації, навчальні 

полігони, спортивний комплекс, бібліотеку з читальним залом, навчально-

дослідне господарство (740 га). 

Головні показники, що характеризують матеріально-технічну базу такі: 

- загальна площа навчально-лабораторних будівель становить 18762,72 

м2; 

- загальна площа гуртожитків 10282,8 м2( 4 гуртожитки на 720 місць); 

- 3 спортивних зали загальною площею 726,86 м2; 

- їдальня на160  посадочних місць; 

- 2 буфети на 60 посад. місць; 

- бібліотека загальною площею 410,74  м2: 

- у тому числі - читальний зал на 80 посадових місць загальною 

площею 256,27 м2; 

- медичний пункт – площею 47,1 кв. м, який розташований у будівлі 

гуртожитку. 

Загальна площа будівель становить 30029,72 м2, враховуючи 

навчально-допоміжну площу. З них загальна навчальна площа, враховуючи 

лабораторії на начально-виробничих майстернях, складає 20908,75 м2. 

У зв’язку із внесенням змін до  Постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 

власності» та виключенням з нього на підставі Постанови КМ № 1056 від 

07.11.2012 року п. 6 «У сфері транспортних послуг» наказом директора 

навчально-виробничі майстерні реорганізовано у лабораторію з 

обслуговування автотракторної технік», 

Лабораторія здійснює капітальний ремонт двигунів, насосів, форсунок, 

блоків та ін.;ТО і наладка автомобілів;переобладнання автомобілів;розточка, 

шліфовка, регулювання, наладка клапанів. Всього 30 видів послуг. 

Кількість цехів на навчальних майстернях – 8. 

Кількість полігонів – 7. 

Кількість автотранспорту – 64 одиниці, в тому числі:автомобілів – 26 

шт.,  тракторів  - 29 шт., комбайнів - 9шт. 

У фаховій підготовці спеціалістів велике значення надається 

практичному навчанню. Навчальний заклад має навчально-дослідне 

господарство, що є основною базою для проходження всіх видів практик.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2012-%D0%BF/paran65#n65
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2012-%D0%BF/paran65#n65
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Лабораторії та кабінети навчальних корпусів, навчальні майстерні  

відповідають вимогам навчальних планів і програм із спеціальності, 

обладнані на достатньому рівні кабінетно-лабораторними меблями, 

необхідним обладнанням, приладами, макетами, технічними засобами 

навчання, інструктивно-методичним та роздатковим матеріалом. 

Відповідальність за збереження і раціональне використання обладнання 

покладено на матеріально-відповідальних осіб (завідуючих лабораторіями 

або кабінетами). 

Всі кабінети і лабораторії обладнані відповідно до типового переліку і 

забезпечують повне і якісне виконання навчальних планів і програм з усіх 

спеціальностей. 

У коледжі діє Internet–клас, обладнаний сучасними мультимедійними 

комп‘ютерами, здатними вирішувати різноманітні задачі. Студенти та 

викладачі можуть вільно працювати в Internet-класі. 

Для організації навчального процесу Лабораторія інформаційних 

технологій має: 6 комп`ютерних лабораторій, Internet–клас, лабораторію 

інтерактивного навчання де встановлені і діють 91 комп’ютер. З них: 

марки IBM PC Pentium ІІІ – 29 од., IBM PC Pentium ІV – 40 од.; IBM PC 

Pentium ІІ ( AMD K6-500) – 13 од. IBM PC Pentium ІІ ( Cyrix 6x86) – 8 од.; 

IBM PC Pentium І – 1 одиниця.  

В навчальному процесі постійно використовуються 8 принтерів, 8 

ксероксів, 5 сканерів, 12 багатофункціональних пристрої, що поєднують у 

собі три функції: принтер, ксерокс, сканер, достатня кількість звукових 

колонок , плотер. 

Лабораторія інформаційних технологій має телестудію, матеріально-

технічне забезпечення якої складається з 2 відеокамер, 3 відеомагнітофонів, 6 

телевізорів. 

Спортивно-оздоровчий комплекс включає в себе: три спортивні зали 

(великий спортивний зал, дзеркальний спортивний зал, тренажерний зал), 

стадіон, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір на березі 

Азовського моря на 50 місць. 

Коледж має 4 гуртожитки загальною площею - 8562 м2. Згідно з 

рішенням Новокаховської міської Ради № 74 від 22 березня 2005 і № 234 від 

30 червня 2009 року будівлі гуртожитків за адресою: м. Нова Каховка, вул. 

Дзержинського 19, по вул. Довженка 7 визнано нежилими і виведено з 

житлового фонду. Площа цих будівель становила 3259 м2. 
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Організація та якість навчального процесу 

 

Організація навчального процесу та контроль за його якістю 

здійснюється керівництвом коледжу відповідно до Положення про 

організацію навчального процесу у ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету», яке затверджено 

директором коледжу. 

Організація навчального процесу в коледжі базується на Законі 

України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», державних 

стандартах освіти, галузевих стандартах вищої освіти та інших актах 

законодавства України з питань освіти. 

У коледжі розроблений і діє графік навчального процесу відповідно до 

якого проводять навчальні заняття, та практики.  

Уся навчально-методична документація з кожної дисципліни 

затверджується  на початку кожного семестру. 

Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, 

консультації, практична підготовка і контрольні заходи. 

Щосеместрово розробляється графік відвідування занять 

адміністрацією коледжу, що дозволяє контролювати та аналізувати якість 

проведення занять викладачами. Результати перевірки по кожному викладачу 

обговорюються в кінці кожного семестру на методичних радах, аналізи 

занять здаються заступнику директора з навчальної роботи в  письмовому 

вигляді. 

Обговорення найбільш важливих питань навчально-виховного процесу 

проводиться на  щомісячних засідань циклових комісій, методичних радах, 

які проводяться не рідше ніж кожні два місяці, на педагогічних радах, 

адміністративних радах.  

Обмін досвідом між викладачами проходить на засіданнях 

педагогічного університету, на засіданнях школи молодих викладачів. У 2013 

році було проведено 3 педагогічних університети та 6 засідання школи 

молодих викладачів. Слухачами школи протягом року було 9 молодих 

викладачів. 

Педагогічні працівники коледжу діляться своїм досвідом, методами 

роботи, представляючи на педагогічних радах свої творчі звіти. Шість 

викладачів представили свої творчі звіти на засіданнях педагогічних рад, які 

проводяться не рідше ніж кожні два місяці. 

У 2012- 2013 році було проведено сім засідань адміністративної ради,  

вісім  засідань педагогічних рад, шість засідань методичних рад. Академічні 

ради проводяться щопонеділка заступником директора з навчальної роботи 

на яких присутні заступники директора,  завідувачі відділень, методист 

коледжу та навчальної частини, завідувач лабораторії комп`ютерних 

технологій, відповідальний секретар приймальної комісії та спеціаліст з 

працевлаштування. 
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Навчально-методична та виховна робота викладачів здійснюється 

відповідно до їх індивідуальних планів, які подаються щорічно до навчальної 

частини на початку навального року. Це дає змогу в кінці навчального року 

адміністрації зробити аналіз роботи викладача і надати йому рейтингову 

оцінку. 

Оцінка роботи студентів проводиться за результатами проміжних 

осінньої та весняної атестацій, двох екзаменаційних сесій. В коледжі 

запроваджена модульна система оцінювання знань студентів. 

Дані про успішність, якість знань студентів та кількість пропусків 

подаються після кожної атестації та сесії в навчальну частину, аналізуються 

на засіданнях педагогічної ради. 

Своєчасність вичитки навчальних занять перевіряється згідно відміток 

навчальних журналів. Навчальні журнали перевіряються адміністрацією 

коледжу щомісячно, на останньому аркуші журналу записуються зауваження 

до його заповнення. У кінці навчального року кожен викладач оформив та 

надав в бухгалтерію довідку про вичитку педагогічного навантаження, на 

підставі якої була нарахована заробітна плата та інші платежі. 

Навчально-виховна робота в коледжі проводилась у 2013 році згідно 

єдиного плану навчально-виховної роботи ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного коледжу». 

На протязі року викладачами коледжу проведено 17 відкритих занять 

та 26 відкритих виховних заходів.    

Робота з невстигаючими студентами проводиться постійно протягом 

навчального року. З кожної дисципліни проводяться індивідуальні та групові 

консультації відповідно до розкладу, визначеного викладачем. Консультації 

проводяться кожним викладачем щонеділі. 

На кожному відділенні проводяться ради профілактики, які 

обговорюють питання роботи з невстигаючими студентами, тими, хто 

пропускає навчальні заняття, порушує дисципліну.  

Практичне навчання студентів здійснюється згідно графіку 

навчального процесу. Вся документація по проведенню практичного 

навчання розроблена  викладачами та майстрами на початку кожного 

семестру та затверджена заступником директора з практичного навчання. 

Базовими підприємствами, де проводяться виробничі практики є ДП 

ДАФ ім. Солодухіна, ДГ «Каховське» с. Кам‘янка, ВАТ агрофірма «Таврія”, 

ДП «Таврія-2» ВАТ АТФ «Таврія», дослідне господарство “Новокаховське”, 

ЗАТ «Чумак»  та інші сільськогосподарські підприємства нашої області. 
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Характеристика педагогічного  складу 

 

У коледжі навчання здійснюють  88 штатних педагогічних працівників, 

з них: один має ступінь кандидата технічних наук. 

Повний аналіз якісного складу педагогічних працівників коледжу 

подано в додатку 3. 

Результати атестації у 2013 році наведені у таблиці. 

 

Таблиця 12.11 – Результати атестації педагогічних працівників у 

2013 році 

Кваліфікацій 

категорія 

Присвоєна 

категорія, 

тарифний розряд 

Підтверджена 

категорія,  

тарифний розряд 

Педагогічне звання* 

присвоєно підтверджено 

ПІБ педагогічного працівника 

Вища 6 3    

Перша 1 -   

Друга 2 -   

Спеціаліст - -   

11 розряд 1 -   

10 розряд 1 -   

Всього : 
11 3   

14   

*«Старший викладач»  1 

*«Викладач - методист»   

 

Виховна робота 

 

Для здійснення ефективного виховного процесу викладацький 

колектив відповідально ставиться до організації та вибору різноманітних 

форм виховної роботи, враховуючи сучасні інноваційні виховні технології. 

Основні напрямки виховної роботи  молоді включають в себе: 

проведення виховних годин, бесіди у групах та гуртожитках, участь у 

міських заходах, у святкуванні Всеукраїнських свят, проведення круглих 

столів на актуальну тематику, проведення конкурсів (інтелектуальних, 

правових, профорієнтаційних, спортивних,  економічних, фотоконкурси, шоу 

– програми, здорового способу життя, конкурси плакатів, журналів та 

творчих робіт до традиційних та національних свят), тренінгові заняття з 

актуальних сучасних проблем, здійснення екскурсій, поїздок по місцях 

бойової та трудової слави області, міста, держави, участь у мітингах, 

присвячених дням козацької слави, перемоги, соборності, голодомору, 

створення презентацій, брей-ринги, трудові десанти, семінари - практикуми, 

конференції для батьків, відвідування театрів, зустрічі з успішними людьми 

(випускниками коледжу) і т.п. 

Профілактична робота, щодо попередження правопорушень серед 

підлітків здійснюється регулярно разом з представниками правоохоронних 
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органів (Харченко О.А., Гончаренко І.А., Волков Н.І., Улітін С.М., Бойчук 

О.В. Горицька С.В.). 

У коледжі працюють гуртки та клуби за інтересами, предметні, 

спортивні секції, які охоплюють 60% студентів. 

 У коледжі приділяється велика увага спортивній роботі. 45% студентів 

беруть участь у спортивних змаганнях з волейболу, баскетболу, тенісу, 

футболу, стрільбі з луку, шахів. Переможцями спортивних змаганнях були: 

Зінченко Д. (шахи), Федько О.(стрільба з луку), Мктрчян Д. та Дудніков М. 

(теніс), Триленко М. (шахи). 

 

Організація роботи приймальної комісії у  

2013-2014 навчальному році 

 

Усього під час вступної кампанії 2013 року робітниками приймальної 

комісії коледжу  було оброблено 367 заяв вступників денної форми та 60 - 

заочної.  Дані про всіх вступників вносились до Єдиної державної бази з 

питань освіти, із якої передавалися до інформаційно-пошукової системи 

«Конкурс».  

У своїй діяльності приймальна комісія ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету»  керувалась 

Положенням про Приймальну комісію ВСП «Новокаховський коледж 

ТДАТУ», затвердженим директором коледжу 17.01.2013 року та складеним 

на підставі Типового Примірного положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України  від 09.01.2013 року № 12. 

Склад Приймальної комісії було оновлено на 1/3 та  затверджено 

директором коледжу наказом від 22.11.2012 року № 225/4 . Для забезпечення 

діяльності Приймальної комісії вищезгаданим наказом  створені 

функціональні підрозділи та затверджений їх склад: 

 приймальна комісія – 15 осіб 

 відбіркова комісія ( 11 осіб); 

 предметні екзаменаційні комісії з історії України, української мови, 

математики  (по 3 особи кожна); 

 комісія для проведення співбесід (7 осіб); 

 апеляційна комісія  в складі 9 осіб, кандидатури яких були 

рекомендовані   Новокаховським відділом освіти та погоджені Херсонським 

обласним управлінням освіти. 

Керуючись типовими Умовами прийому до вищих навчальних закладів 

України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 13.11.2012 року 

№ 1902/22214 та  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  року,  

завчасно були розроблені «Правила  прийому до ВСП «Новокаховський 

коледж Таврійського державного агротехнологічного університету у 2013 

році», які були погоджені  ректором ТДАТУ 23 листопада 2012 р. та 

директором департаменту вищої освіти Ю.М.Коровайченко 07.12.2012.  
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На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 

року № 502 «Про внесення змін до Умов прийому дол. вищих навчальних 

закладів України у 2013 році» буди розроблені Зміни до Правил прийому до 

відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж ТДАТУ».  

Кожне рішення приймальної комісії відображено у протоколі засідання 

приймальної комісії. Всього за звітний період було проведено 26 засідань. 

Протоколи засідань приймальної комісії оформлювались своєчасно, їх 

змістовне наповнення відповідає виконанню задач приймальної комісії 

На період подачі документів, проведення вступних екзаменів та 

зарахування було створено оперативний штаб «Вступна кампанія 2013 року», 

склад якого було затверджено на засіданні приймальної комісії від 30 червня 

2013 року протокол № 14. Тим же протоколом було затверджено заходи 

щодо проведення вступної кампанії 2013 року. 

 

Соціальний захист студентів та співробітників коледжу 

 

Соціальний захист працівників і студентів коледжу передбачений 

колективним договором, Положенням про ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету». 

Метою  соціального захисту співробітників та студентів коледжу є: 

1. Забезпечення зайнятості працівників коледжу і додержання режиму 

праці і відпочинку згідно законодавства. 

2. Забезпечення кожного працівника роботою згідно з укладеним з ним 

договором, або контрактом: недопущення безпідставного звільнення 

працівників. 

3. Проведення виплати премій в кінці року з фонду економії заробітної 

плати згідно з Положенням про преміювання працівників НК ТДАТУ. 

Педагогічне навантаження педагогічного складу коледжу 

встановлюється відповідно до норм чинного законодавства, за згодою 

викладачів і погоджується з профспілковим комітетом. 

У 2013 році  профспілковим комітетом було виплачено  премій 

працівникам коледжу на суму 3300 грн., надано матеріальної допомоги на 

суму 4200 грн. Організовано збір пропозицій працівників щодо поліпшення 

навчального процесу. Зібрана інформація надається адміністрації коледжу 

для  своєчасно прийняття рішення.  

Коледжем здійснюється компенсація за чергування у вихідні і святкові 

дні  відповідно до чинного законодавства. 

Усім працівникам коледжу надаються  щорічні відпустки з відповідною 

тривалістю, згідно з графіком відпусток, який затверджує директор коледжу. 

За рахунок коледжу і профспілкового комітету  були оздоровлені: 

 в санаторії – 7 працівників;   

 у оздоровчо-спортивній базі  "Промінь" – 365 працівника коледжу 

разом з родинами та 63 студенти. З них, 

 студентів – сиріт – 11 осіб; 

 дітей-інвалідів – 3 особи; 
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 дітей, постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС – 4 особи; 

 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей – 15 осіб; 

 талановитих та обдарованих дітей – 30 осіб. 

Кожен рік проводиться безкоштовний медичний огляд працівників 

коледжу.  

У 2013 році усі працівники коледжу, які мають неповнолітніх дітей 

отримали новорічні подарунки. 

За рахунок коштів профспілкового комітету були влаштовані свята для 

працівників і педагогічного колективу коледжу, присвячені святкуванню 

нового року, Дня вчителя, Дню 8 березня, 60-річчя коледжу. 

Працівники коледжу мають право безкоштовно відвідувати 

тренажерний зал і сауну. 

Студентам виплачується щомісячна стипендія, яка призначається за 

результатами семестрового контролю. Студентам пільгових категорій 

наказом директора призначається додаткова соціальна стипендія в розмірах, 

встановлених законодавством. Студенти-сироти забезпечуються коштами 

для придбання м`якого інвентарю, харчування та  звільняються від сплати за 

проживання у гуртожитку. 

У коледжі станом на 01.01.2014 року навчається 21 студент-пільговик, 

з них: 

 12 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування; 

  7 дітей - інвалідів; 

 2 студенти з числа осіб, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС. 

Усі вони забезпечуються відповідними допомогами згідно чинного 

законодавства. 

Фінансова діяльність 

 

Використання грошей у ВСП «Новокаховський коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету», здійснюється на підставі 

єдиного кошторису доходів і витрат, затвердженого заступником міністра- 

керівником апарату Міністерства аграрної політики і продовольства України. 

У кошторисі врахована об'єктивна потреба в коштах коледжу, виходячи з 

основних виробничих показників. 

Фінансування підготовки фахівців проводиться за рахунок: 

- коштів Державного бюджету; 

- коштів юридичних та фізичних осіб. 

Грошові кошти, що надходять з Державного бюджету, 

використовуються лише за цільовим призначенням на виплату заробітної 

плати, стипендії, харчування дітей-сиріт, оплату комунальних платежів. 

Кількість коштів, передбачених у кошторисі 2013 року по бюджету для 

проведення: 

- капітального ремонту - 0 , що становить 0 % від потреби (тис. грн.), 

- поточного ремонту - 0 тис. грн. 
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Кошторис коледжу передбачає не тільки державне фінансування, але і 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами та 

інші джерела власних надходжень, а саме: оплата за навчання, оплата за 

проживання в гуртожитку, виробнича діяльність, плата за оренду майна 

державних установ, кошти, що отримуються від реалізації майна, благодійні 

внески, гранти та дарунки.  

Використання цих коштів спрямовано в першу чергу на оновлення 

матеріально-технічної бази коледжу, забезпечення навчального процесу 

більш сучасними технічними засобами і обладнанням. 

У 2013 році було витрачено за рахунок власних надходжень 83000 грн. 

на проведення поточного ремонту у приміщеннях коледжу і гуртожитках 

№2,3 та їдальні. Також за рахунок благодійних внесків розпочато ремонт 

покрівлі учбового корпусу. Затримка платежу у Державному казначействі за 

профілі не дає можливості закінчити ремонт покрівлі.  

Для поліпшення умов проживання у гуртожитках № 2, №3 витрачено 

власних коштів  у сумі 13,7 тис. грн. на придбання у 2013 році будівельних 

матеріалів. 

Поточний ремонт опалювальної системи здійснюється кожен рік за 

власні кошти. 

Видатки на заробітну плану за 2013 рік  по загальному фонду 

становлять   - 4637,5 тис. грн.,  фактично витрачено  - 4637,5 тис. грн. По 

спеціальному фонду заплановано коштів на виплату заробітної плати на суму 

761,5 тис. грн., фактично використано – 727,9 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість по всім видам видатків відсутня. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 

01.01.2014 року складає 159,3 тис. грн. Дана заборгованість виникла у зв`язку 

з непроведенням платежів через Державну казначейську службу України . 

Також існує незареєстрована кредиторська заборгованість за спожиті послуги 

з теплопостачання. Дана заборгованість не зареєстрована у зв’язку з 

недостатнім залишком коштів на спец. рахунку. Станом на 01.01.2014 р. дана 

заборгованість становить 1089,3 тис.грн. 

 

Основні досягнення колективу коледжу у 2013 році 

 

Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного 

університету, як і багато інших вищих навчальних закладів, примножує 

передовий досвід і здобутки української освіти, впроваджує інноваційні 

технології, новітні методики і засоби навчання, найсучасніші досягнення 

вітчизняної і закордонної науки і техніки.  

З 25 по 30 серпня 2012 року відбулись фінальні змагання шахістів 

Херсонської області до 20 років. Комаров Віталій (студент групи ЗВ9110)  

зайняв 1 місце  в загальному складі. 

У рамках Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: 

співпраця, інвестиції, економічних розвиток» 8 вересня 2012 року відбулася 

Міжнародна виставка-ярмарок «Таврійський ярмарок» в якій колектив 
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коледжу прийняв активну участь. У форумі були задіяні понад 350 учасників-

дипломатів більше ніж з 30 країн світу. 

22 вересня 2012 року у місті святкувалось 60 річчя Нової Каховки. У 

даному заході колектив коледжу та студенти прийняли активну участь.  

Спортивно-ігровий захід під назвою «Туристична полоса», відбувся у 

студентів економічного відділення 03 жовтня 2012 року. Захід був 

присвячений «Посвяченню перших курсів у студенти» та «Міжнародному 

Дню туризму». Мета заходу – популяризація здорового способу життя серед 

студентів економічного відділення на прикладі демонстрації туристичних 

навиків. 

08 жовтня 2012 року всі студенти і викладачі спеціальності 

«Правознавство» відсвяткували День юриста традиційно туристичним 

походом! 

15 жовтня 2012 року на відділенні «Електрифікації та інформаційних 

технологій» пройшла навчально-виробнича конференція за результатами 

проходження технологічно-виробничої практики студентами групи ІС9109 

спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». 

17-18 жовтня 2012р. в коледжі проводився семінар з питань 

функціонування і розвитку навчально-практичних центрів , створених на базі 

аграрних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації. 

08 листопада був проведений Конкурс аматорської творчості - «Нові 

імена» який став для студентів першокурсників завершальним заходом 

програми «Адаптація 2012», а вже 09 листопада в коледжі святкували День 

української мови та писемності. Це свято є даниною одному з найцінніших 

надбань, яке створене й залишено для нас нашими попередниками. 

27 листопада 2012р. на базі коледжу за участю кураторів відбувся 

семінар кураторів академічних груп за темою «Організація роботи зі 

студентами, схильними до правопорушень». У семінарі також взяли участь 

Гриненко Ірина Анатоліївна – старший інспектор дозвільної системи 

Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області та Костенко 

Вікторія Олександрівна – головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та 

молоді, фізкультури та спорту Новокаховської міської ради. 

28 листопада 2012 року відбулося чергове засідання обласного 

методичного об’єднання викладачів хімії та біології. На ньому плідно 

працювали представники 12 навчальних закладів Херсонської області. 

01 лютого 2013 року пройшов випускний вечір з приводу отримання 

дипломів молодшого спеціаліста - організатора виробництва групою ОВ 

9109. 

19 -21  лютого  2013  року на базі  ВП НУБіП України «Заліщицький 

аграрний коледж»  відбулися змагання з настільного тенісу в рамках 

проведення Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів агарних вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Підсумки командних змагань - 1 місце  –  Новокаховський коледж 

Таврійського ДАТУ. 
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27-28 лютого 2013 року в коледжі пройшла VІ студентська науково-

практична конференція. 14 студентів різних спеціальностей та курсів 

представили свої науково-дослідницькі та творчо-пошукові роботи. 

Переможцем конференції став Шаповалов Є.Б. студент групи МХ9210. 

«Софіївські зорі» на Херсонщині були проведені 09 квітня 2013 року в 

Херсонському державному аграрному університеті. Наш коледж гідно 

виступив, а особливо було відзначено виступ Анастасії Хахалевої студентки 

групи ОВ 9111. 

09 квітня 2013 на базі науково-методичного центру «Агроосвіта» 

відбувся майстер-клас з питань підвищення педагогічної майстерності 

викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Міністерства аграрної політики та продовольства 

України на тему: «Креативна освіта – освіта XXI століття». В роботі майстер-

класу взяли участь методист коледжу Граборенко Н.І. та викладачі правових 

дисциплін Мисик В.Г., Верещак С.С. 

Відповідно до плану роботи ДУ «НМЦ «Агроосвіта» з 22 по 25 квітня 

2013 року на базі Хорольського агропромислового коледжу Полтавської 

державної аграрної академії відбувся семінар викладачів навчальної 

дисципліни «Основи автоматики» із спеціальності «Монтаж, обслуговування 

та ремонт електротехнічних установок в АПК» в засіданні якого прийняв 

участь викладач спецдисциплін Пшеничний М.В.  

25 квітня 2013 року у Новій Каховці відбувся масовий захід з 

профорієнтації молоді «Ярмарок професій», який був організований та 

проведений Новокаховською міською радою та центрами занятості м. Херсон 

та м. Нова Каховка. 

Відповідно до графіку ДУ «НМЦ» Агроосвіта» з 24 квітня по 25 квітня 

2013 року на базі Оріхівського сільськогосподарського технікуму відбувся 

регіональний тур конкурсу «Студент року 2013» у якому взяла участь Юрова 

Марина — студентка групи ПЗ9110. Тема творчої роботи, яку вона захищала 

— «Феноменологія культури». Марина зайняла друге місце серед 13 

учасників студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації.  

26 квітня 2013 року на базі коледжу в рамках обласних методичних 

об’єднань відбулися ІІ етапи (обласні) Всеукраїнських олімпіад з хімії та 

світової літератури для студентів І курсів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Херсонської області. 

Полтавщина на базі Полтавської ДАА зібрала кращих студентів 

аграрних вишів 15 травня 2013 року. Федько О.О. представляв коледж і був 

нагороджений дипломом учасника ХV Зльоту іменних стипендіатів та 

відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» і подякою за активну 

участь у молодіжному русі майбутніх фахівців – аграріїв та досягнуті 

результати в навчанні. 

20 травня в малій актовій залі коледжу викладач Мельник В.А. провела 

відкриту виховну годину «Династії нашого коледжу», яка була присвячена 

60-річчу нашого навчального закладу. Мета даного заходу: виховувати 
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почуття любові і пошани до викладачів-вихователів, які дають знання, беруть 

участь у формуванні особистості. 

23-24 травня 2013р. на базі Мелітопольського коледжу Таврійського 

державного агротехнологічного університету відбувся регіональний конкурс 

«Куратор академічної групи 2013». Участь у конкурсі прийняла Тайлакова 

Олена Володимирівна. Вона посіла ІІ призове місце серед 13 претендентів 

конкурсу. 

05 липня 2013 року в коледжі відбулося свято «У серці з нами коледж 

назавжди», присвячене 60-річчу коледжу та випуску студентів 2013 року на 

якому прийняли участь більше 350 випускників минулих років. 

У відповідності з рішенням педагогічної ради (протокол №6) від 

23.05.2013 року «Про представлення експонатів у відділ педагогічного 

досвіду і творчості молоді» від Новокаховського коледжу ТДАТУ на 

виставку було представлено 33 експонатів. 

Загальна кількість прийнятих експонатів – 30 (з 33 представлених), з 

них  методистами НМЦ були прийняті  роботи, надані на Виставку: 10 – як 

конкурсні методичні роботи, 2 – навчальні відеофільми, 1 – для обміну 

досвідом, 16 експонатів для музею, 1 – сувенірів. 

 

12.6 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика навчального закладу 

Ногайський коледж починає свою історію з 1921 року. Саме в цьому 

році, 23 січня в м. Ногайськ, на базі реального училища, було відкрито 

Ногайський сільськогосподарський технікум - Постанова РНК ( Рада 

народних комісарів УРСР від 23.01.21 р. 

З 1964 року на базі сільськогосподарського технікуму і радгоспу 

«Надія Республіки» створений Ногайський радгосп — технікум — 

високорентабельне та багатогалузеве господарство (Постанова Ради 

міністрів УРСР № 856 від 12.08.1964 р.) В аудиторіях НСХТ займалось 

більше 1500 студентів як денного, так і заочного відділень. На той час 

радгосп - технікум готував агрономів, зоотехніків і техніків - механіків. З 

метою якісної підготовки спеціалістів для аграрного комплексу радгоспом - 

технікумом була створена належна матеріальна база. В його розпорядженні 

5230 гектарів землі, що давало змогу вирощувати високі врожаї зернових і 

овочевих культур, винограду, фруктів, утримувати велику кількість 

тварин (великої рогатої худоби, овець, свиней), І на цій базі проводити 

навчальні практики. 

Враховуючи клопотання трудового колективу та пропозиції 

обласної державної адміністрації, з 30.06.1998 р., радгосп - технікум 

перейменовано в Ногайський держаний агротехнічний технікум (НГАТ), 

наказ Міністерства агропромислового комплексу України № 192 від 

30.06.98 р. 
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Керуючись Законом України "Про вищу освіту", 4 жовтня 2005 року : 

Ногайський державний агротехнічний технікум перейменовано у 

Ногайський технікум Таврійської державної агротехнічної академії (наказ 

Міністерства аграрної політики України № 531 від 04.10.2010 р.), а згодом, 

за наказом Міністерства аграрної політики України № 375 від 31.05.2007 р,- у 

Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету». 

За період існування навчального закладу випускники коледжу, а їх 

більше 14 тис, працюють в різних галузях народного господарства, головами 

районних адміністрацій,   керівниками великих с/г підприємств, фермерами, 

головними - спеціалістами сільського господарства.  

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за п’ятьма 

спеціальностями. 

 

Таблиця 12.12 – Напрями підготовки та спеціальності 
 Напрям підготовки Спеціальність 

1 1001 Техніка та енергетика аграрного 

виробництва 

    5.10010201 Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва 

2 0901 Сільське господарство і лісництво 5.09010102 Організація і 

технологія ведення фермерського 

господарства 

3 0801 Геодезія та землевпорядкування 5.08010102 Землевпорядкування 

4 0305 Економіка та підприємство 5.03050801 Фінанси і кредит 

 

Додатково студенти отримують робочі спеціальності: оператор 

комп'ютерного набору, водій автотранспортних засобів (категорія «В»), 

водій автотранспортних засобів (категорія «С»), тракторист - машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорії «А 1»), озеленювач, слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, оператор з 

ветеринарного оброблення тварин. 

На заочному відділенні студенти навчаються за спеціальностями: 

"Виробництво і переробка продукції рослинництва ", "Експлуатація та 

ремонт машин   і   обладнання   агропромислового   виробництва   ",   

«Організація   і технологія ведення фермерського господарства». 

Велика увага в коледжі приділяється використанню у навчальному 

процесі інноваційних педагогічних технологій. 

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені технічними засобами 

навчання, сучасною комп'ютерною технікою, забезпечені навчальними - 

методичними посібниками, робочими зошитами, іншими інструктивними 

матеріалами для оптимізації навчальної діяльності студентів. 

Матеріально - технічна база коледжу складається з: 

- навчального корпусу (чотирьохповерховий    на 59 аудиторій, 

кабінетів, 

лабораторій); 

-  навчально-виробнича майстерня - загальною площею 7200 м2 ; 
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-  площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення - 

202,4(га); 

-  колекційно-дослідне поле; 

-  автотрактородром та маневровий майданчик; 

- повний набір сільськогосподарської техніки для навчально-

виробничих цілей, трактори, комбайни, легковий та вантажний транспорт; 

-  1 гуртожиток на 360 місць; 

-  їдальня на 200 місць, буфет; 

-  бібліотека з читальною залою на 90 місць; Книжковий фонд бібліотек 

складає 56565 тис. примірників.  

- три  спортивні зали ( ігровий зал, легкоатлетичний манеж, зал 

культуризму), 

загальною площею 1022 м2; 

-  стадіон; 

-  актова зала на 400 місць. 

У коледжі розроблена Концепція розвитку ВСП «Ногайський 

коледж ТДАТУ» терміном до 2015 року, у якій висвітлено основні напрями 

та перспективи розвитку освітньої діяльності навчального закладу. Серед 

яких: 

-  підвищення якості та результативності підготовки фахівців для 

аграрного сектору економіки України; 

-  впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних 

технологій; 

-  поглиблення інтеграції навчального процесу з виробничою сферою 

АПК; 

-  оснащення навчально-виховного процесу сучасним обладнанням 

тощо. 

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

 

На початок 2013-2014 навчального року навчальний процес було 

забезпечено  педагогічними кадрами на 100% . Чітко визначені 

функціональні обов’язки  та посадові інструкції  педагогічних працівників, 

які розроблені відповідно до вимог кваліфікаційних  характеристик. 

Розстановка кадрів  здійснюється відповідно до   фаху та їх компетенції. 

Освітній рівень педпрацівників  відповідає займаним посадам. У коледжі 

відсутні вакантні ставки, викладаються всі  навчальні дисципліни згідно з 

річним навчальним планом роботи. 

Педагогічний колектив  складається з 55 осіб, серед яких :  

- 7 викладачів мають педагогічне звання « Викладач – методист»; 

- 10 викладачів мають педагогічне звання «Старший викладач» ; 

- 26 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію; 

- 18 викладачів мають І першу кваліфікаційну категорію; 

- 5 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію; 

- 13  викладачів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»; 
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- 4 викладача нагороджені нагрудним знаком «Відмінник  освіти 

України» 

- 5 викладачів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти  

України; 

- 4 викладачів нагородженні нагрудним знаком  « Відмінник аграрної 

освіти та науки України; 

- 8  викладачів нагороджені грамотою Міністерства аграрної політики 

та продовольства України; 

- 20 % викладачів мають подяки від Приморської районної державної 

адміністрації та районної ради; 

- 10 % викладачі нагороджені почесними грамотами управління освіти 

і науки Запорізької обласної державної адміністрації.  

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів  України від 

18.10.99 р. № 1912 « Про  затвердження Положення про формування 

кадрового резерву керівників державних підприємств, установ, організацій» 

розроблено кадровий резерв керівних кадрів коледжу. До резерву  включені 

досвідчені  педагоги навчального закладу. 

Освітній рівень педагогів  залишається високим - 100% педагогічних 

працівників  з повною вищою освітою. Дана ситуація стабільна протягом 

останніх двох років. 

Адміністрація коледжу проводить  цілеспрямовану роботу щодо 

добору, підготовки та навчання молодих педагогічних кадрів. У колективі 

існує  тенденція поступової зміни старшого покоління молодими 

талановитими кадрами, які приходять на зміну викладачам пенсійного віку. 

В 2013 році на роботу прийнято 5 молодих  спеціалістів віком до 30 років: 

Дімітрова Є.В., Гулак А.П., Бабенко Л.В., Черкеза О.О., Гоголь К.М. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Формування контингенту студентів 

Коледж забезпечує підготовку молодших спеціалістів в основному 

для південно-східного регіону України. Протягом всього часу існування, 

коледж виконував план прийому студентів. У 2013 році була чітко 

спланована та організована профорієнтаційна робота в коледжі з 

використанням різних форм і методів, а саме: 

- створено профорієнтаційну раду для координування роботи; 

відбулося: 

- закріплення викладачів та майстрів виробничого навчання  за 

школами районів Запорізької області; 

- залучення студентів денної та заочної форми навчання; 

- виїзди в школи, ПТУ; 

- участь концертних агітаційних колективів, у акціях для 

випускників шкіл, які проводяться центрами зайнятості; 

- проведення презентацій спеціальностей; 
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- листування з центрами зайнятості районів, з окремими с/г 

підприємствами; 

- надання інформації про навчальний заклад на сторінках газет 

та місцевого телебачення 

Основна робота була проведена адміністрацією та педагогічним 

колективом. Агітація проходила у Чернігівському, Пологівському, 

Приазовському, Бердянському, Куйбишевському, Розівському районах 

Запорізької області, Донецькій області, АР Крим. 

Основні напрями профорієнтаційної роботи в  коледжі з 

випускниками шкіл: професійна освіта, професійна консультація, 

професійний відбір. 

 

Зарахування на навчання за ОКР «Молодший спеціаліст» 

Відповідно до чинних Правил прийому зарахування на навчання за 

ОКР «Молодший спеціаліст» на денну та заочну форму навчання  

проводиться у різні періоди, а саме: денну – літній період, заочну форму – 

осінній період. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» як на денну 

так і на заочну форму навчання  зараховано  191 особа. З них на навчання за 

рахунок держаного бюджету – 165 осіб, за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб -  26 осіб. 

Денне відділення:   
На навчання  на 1 курс   зараховано за держзамовленням –84 особи;  з 

них: діти –сироти,  віком до 23 років –2 особи. 

На навчання  на ІІ курс  зараховано 30 осіб, з них: 

 зараховано за держзамовленням з урахуванням  сертифікатів 

зовнішнього тестування  - 9 осіб.;  

 зараховано за держзамовленням на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідної спеціальності 

– 9 осіб;  

 зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

відповідної спеціальності – 4 особи;  

 зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб з урахуванням  

сертифікатів зовнішнього тестування  –5 осіб; 

 зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної 

загальної освіти – 3 особи  .  

Сільської молоді  -  66 осіб, з них  

 за кошти державного бюджету –55,  

 за кошти фізичних та юридичних осіб –11. 

Заочне відділення: 

На навчання  на 1 курс   зараховано за держзамовленням – 63 особи, з 

них :  

 з урахуванням  сертифікатів зовнішнього тестування – 4 особи; 
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 на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника відповідної спеціальності – 20 осіб; 

 сільської молоді -  41 особа. 

На навчання  на 1 курс   зараховано за кошти фізичних та юридичних 

осіб –5 осіб, з них:   

 на основі повної загальної середньої освіти – 4 особи; 

 з урахуванням  сертифікатів зовнішнього тестування – 1 особа; 

 сільської молоді -  3 особи. 

Середній конкурсний бал  за всіма спеціальностями склав –  1, 43 

особи, при цьому найнижчий конкурс: 

на денному відділенні - 1,19 осіб  «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства». 

на заочному відділенні -  1,26 особа  «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства». 

найвищий конкурс: 

на денному відділенні – 4 особи  на відділенні «Фінанси і кредит»  

на заочному відділенні - 1,55 осіб на відділенні «Виробництво і 

переробка продукції рослинництва». 

У  другому семестрі профорієнтаційна робота продовжується 

відповідно до  річного плану роботи. 

 

Працевлаштування випускників коледжу 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.20 

р. № 1726 «Про підвищення рівня працевлаштування  випускників вищих 

навчальних закладів, у 2011 році у коледжі створено  підрозділ щодо 

сприяння працевлаштуванню випускників, основними завданнями якого є 

здійснення моніторингу потреб регіонального ринку праці, забезпечення 

випускників першим робочим місцем, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. Керівник підрозділу - досвідчений 

викладач Рязанцева С.І.  

Підрозділ тісно  співпрацює з центрами зайнятості Запорізької області, 

а також з підприємствами, установами та  організаціями різних форм 

власності, що можуть бути потенційними роботодавцями.  

З метою підготовки конкурентноспроможних фахівців для студентів ІУ 

курсів у коледжі, за участю  фахівців Приморського центру зайнятості міста, 

проводяться семінари з питань формування у студентів практичних навичок 

працевлаштування в сучасних умовах. Випускники розглядають особливості 

вдалого проходження співбесіди під час працевлаштування, складають 

резюме, вчаться вести  успішну телефонну розмову з роботодавцем, 

знайомляться зі структурою нормативно – інформаційної бази центру 

зайнятості, слухають практичні поради юристів.  

На кожного випускника  заведена картка працевлаштування, яка 

включає базу даних на випускника   на протязі 3-х років. 
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Проводяться зустрічі студентів з представниками с/г підприємств та 

організацій. Особливими є зустрічі студентів, коли представниками 

підприємств є керівники – випускники коледжу, які діляться своїм досвідом і 

дають цінні поради. Керівники пропонують випускникам місця проходження 

виробничої переддипломної практики. 

Моніторинговою службою коледжу було вивчене питання 

працевлаштування  випускників в 2011 – 2013 роках. Результати розглянуті 

на засідання методичної ради у листопада 2013 року. 

З метою підготовки конкурентноспроможних фахівців для студентів ІУ 

курсів у коледжі, за участю  фахівців Приморського центру зайнятості міста, 

проводяться семінари з питань формування у студентів практичних навичок 

працевлаштування в сучасних умовах. Випускники розглядають особливості 

вдалого проходження співбесіди під час працевлаштування, складають резюме, 

вчаться вести  успішну телефонну розмову з роботодавцем, знайомляться зі 

структурою нормативно – інформаційної бази центру зайнятості, слухають 

практичні поради юристів. 

Методична робота 

 

Робота методичного кабінету проводиться відповідно до планування 

всієї роботи коледжу. Методична  робота   планується   згідно   з   вказівками   

Міністерства   аграрної   політики   та продовольства   України,   

методичними   рекомендаціями   Навчально-методичного   центру   та      з 

урахуванням    пропозицій    педколективу,    а    також    із    визначенням    

напрямків    роботи,    що обговорювались на методичній раді. 

Зміст методичної роботи сприяє впровадженню науково-педагогічних 

знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання майбутніх фахівців. 

Основними напрямами методичної роботи коледжу є: 

• інформаційно-методичний та психологічний супровід діяльності 

педагогічних працівників із забезпечення якісної освіти студентів; 

• організаційно-методичне    забезпечення    впровадження     в     

навчально-виховний   процес інноваційних педагогічних технологій, 

перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей; 

• формування в педагогічних працівників стабільного інтересу до 

активних проблем психолого-педагогічної науки, перспективного 

педагогічного досвіду; 

• стимулювання    ініціативи,    активізація    творчості    викладачів    у    

пошуковій,    науково-дослідницькій,   видавничій   діяльності,   спрямованій   

на   оновлення,   розвиток   навчально-виховного процесу; 

• забезпечення високої інформаційної насиченості, науковості, 

практичної спрямованості змісту методичної роботи; 

• організація і методичний супровід підвищення кваліфікації та 

неперервної освіти  

викладачів; 

• сприяння організації раціональної педагогічної праці,    створення 

на діагностичній основі оптимальних умов для самоосвіти педагогів; 
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• організація   та   проведення   представницьких   методичних   

заходів   з   метою   презентації професійних досягнень викладачів коледжу; 

• здійснення     контролю     та     стимулювання     праці     викладача     

засобами     моніторингу результативності роботи, рейтингової оцінки, 

атестації; 

• організація активної співпраці з Науково-методичним центром 

аграрної освіти Міністерства аграрної   політики   України,   науковими   

установами,   центрами   підвищення   кваліфікації педагогічних працівників, 

навчальними закладами. 

Зміст методичної роботи: 

• методологічна підготовка викладача - осмислення концептуальних 

положень нормативних підходів,  суспільних очікувань в  освіті; ролі  

викладача в навчально-виховному процесі, формування потреби в освіті 

впродовж життя; 

• підготовка викладачів за окремими методиками (поглиблене 

вивчення окремих дисциплін, оволодіння інноваційними педагогічними 

технологіями); 

• психолого-педагогічна підготовка; 

• розвиток   світогляду,   ціннісних   орієнтирів,   що   відповідає   

завданням   оновлення   освіти (установка  на  демократизацію,  гуманізацію,  

оптимальні  результати  діяльності,  розвиток емоційно-вольової 

саморегуляції); 

• загальнокультурна   підготовка   (формування    іміджу    сучасного    

педагога,    загальної   та педагогічної культури і педагогічної техніки); 

• загальнотехнічна   підготовка   (оволодіння   інформаційно-

комунікаційними   технологіями, методами екранного мистецтва, анімації). 

З усіх навчальних дисциплін викладачами підготовлено і 

використовуються в роботі навчально-методичні комплекси, а також 

навчально-методичні комплекси забезпечення самостійної роботи. 

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою: 

«Впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний 

процес, орієнтований на формування професійно-ділових якостей 

високоосвічених, гармонійно-розвинутих спеціалістів. 

З метою поліпшення педагогічної майстерності викладачів, 

пропагандою передового педагогічного досвіду були проведені семінари, 

конференції, круглі столи: 

 Конкурс «Викладач року-2013», в якому перше місце посіла голова 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Смоковська Є.І. (вересень 

2013 р.) 

Викладачі коледжу брали участь 

 у регіональному семінарі ВНЗ навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації про підсумки роботи вступної компанії  2013 р. та напрями 

роботи на 2014 рік. (Хлівна Н.В., Рязанцева С.І., Онищенко Т.В., листопад 

2013 р.) 
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 у засіданні робочої групи ДУ «НМЦ Агроосвіта з доопрацювання 

тестових завдань із спеціальності 5.09010102 «Організація і технологія 

ведення фермерського господарства» для незалежного заміру знань 

студентів (Косенчук Н.П., 28.11.2013 р.) 

Протягом даного періоду надруковані роботи: 

 Рязанцева С.І., Хлівна Н.В. Типи, види, норми культури. – Все для 

вчителя, 2013. 

>   Статті: 

 Волкова Л.М. Толерантність врятує світ. – Рінг-експрес, 2013, 

листопад. 

 Лихтар Л.М. Шлях Кобзаря - шлях народу. До 200-річчя Т.Г. 

Шевченка.- Приморська степ, 2013,16 листопада. 

 Михайлова Л.Д. Этой ярмарки краски. - Рінг-експрес, 2013, вересень. 

 Рязанцева С.І., Хлівна Н.В. Сьогодні Ногайський коледж - гарант 

отримання міцних професійних знань в регіоні. – Юг-информ, 2013, жовтень. 

 «Конкурс професійної майстерності «Ми – агрономи». Мілєва Н.В., 

Косенчук Н.П. («Юг-информ» , 2013, жовтень). 

 «Тиждень циклової комісії у коледжі». Мілєва Н.В. («Юг-информ» , 

2013, грудень). 

 «Патріотизм – це модно і сьогодні». Косенчук О.Л. («Юг-информ»). 

 «Навчальна практика – запорука підготовки майбутнього фахівця». 

Слінкін С.М.     («Юг-информ», жовтень 2013 р). 

Для вдосконалення методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу, запровадження інноваційних технологій навчання, підвищення 

ролі педагогів, які мають звання «викладач-методист», оновлено базу 

даних викладачів та їх методичних напрацювань: Гладченко О.М., 

Волкової Н.І., Лихтар Л.М., Михайлової Л.Д., Рязанцевої С.І., Хлівної Н.В., 

МілєвоїН.В. 

Кожен  викладач через  роботу  ЦК,  методичний  кабінет 

удосконалює  свою педагогічну майстерності.  Протягом зазначеного 

періоду викладачі провели відкриті заняття, а саме: 

- Волкова Л.М. «Громадянська війна» з дисципліни «Всесвітня 

історія»  у 16 гр. для молодих викладачів. 

- Михайлова Л.Д.  узагальнююче заняття з дисципліни «Сімейно-

побутова економіка» у 46 гр. для молодих викладачів. 

- Смоковська Є.І.  «Україна на початку ХХ ст.» з дисципліни «Історія 

України» у 20 гр. для молодих викладачів. 

 

Заняття з дисциплін спеціальних циклів проводяться з використання 

методів ділової гри, або у вигляді конкурсів на кращого знавця з дисциплін: 

>  Смоковська Є.І. Конкурс доповідей – творчих проектів з історії 

України серед студентів 20 групи.  
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> Кошель І.М., Михайлова Л.Д. , Бабенко Л.В., Гулак А.П. «Шануймо 

мову свою, навчаючись чужої», присвячений Дню Європейських мов. 

> Конкурс  професійної майстерності «Ми – агрономи» (Викладачі 

агрономічних дисциплін, 22.10.2013) 

> Конкурс з дисципліни «Насінництво і селекція» «Від зернятка до 

високих врожаїв» (Мілєва Н.В. 06.11.2013) зустріч зі спеціалістами с/г 

підприємств: «Застосування інновацій у с/г Приморського і Куйбишевського 

районів запорізької області», 20.11.13 р., вечір до дня працівників освіти, 

жовтень  2013 р. 

 Робота у гуртках: 

> Кошель І.М. Засідання клубу «Лінгвіст» з волонтером Еммі Геррел. 

> Рязанцева С.І. Вибір майбутньої професії. Профорієнтаційні заходи 

для випускників ЗОШ № 3. 

> Рязанцева С.І. Зустрічі-екскурсії в районному центрі зайнятості для 

студентів 30,48 груп. 

> Позааудиторний захід «Хто такий агроном?» (викладачі Косенчук 

Н.П., Косенчук О.Л., Димитров Є.В,  04.10.13) 

> Позааудиторний захід у гуртожитку «Вирощування тропічних і 

субтропічних культур в Україні» (викладачі Косенчук Н.П., Димитров Є.В., 

14.11.13 р.) 

> Вечір до дня працівників освіти. (викладач Волкова Н.І., жовтень, 

2013 р.) 

> Позааудиторний захід «Перспективи розвитку тваринницької галузі 

в світі та в Україні» (викладач Волкова Н.І.) 

> Тематична година «Подорож у країну Флорію» (викладач Косенчук 

С.М., 13.11.2013 р.) 

> Відкрите заняття математичного гуртка «Світ цікавої математики», 

математичний турнір між студентами 10 і 16 груп. (Вишневецька Л.Є.) 

Викладачі коледжу протягом року підготували студентів до участі в: 

- олімпіадах: 

o Гєнчєва Е.Д, Лихтар Л.М., Вельчева Н.М., Бабенко Л.В. підготували 

і провели І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. 

o Бабенко Л.В., Генчева Е.Д  Конкурс з творчості ім.. Т. Г. Шевченко. 

o Волкова Л.М., Макушенко С.М. провели олімпіаду з основ 

правознавства.  

- практичних конференціях: 

 Красовський Д.. студ. 11 гр. тема «Екологія лишайників»(викладач 

Косенчук О.Л.) 

 Кухареві В., студ. 20 гр. тема «Способи формування Піфагоровських 

трійок» (викладач Вишневецька Л.Є.) 

 Бондаренко Д., студ 48 гр. тема «Оцінка племінних і продуктивних 

якостей кроликів-акселератів і організація племінної роботи на їхній основі» 

(викладач Онищенко Т.В.) 
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 Кочукова Н., студ 38 гр. тема «Усе як у диких бджіл. Робота з 

удосконаленими вуликами Роже Делона , так званих «альпійцях» (викладач 

Онищенко Т.В.) 

 Вакал Г. студ. 36 гр., тема «Digitals в землевпорядкуванні» (викладач 

Заставська О.А.) 

 Данюк І. ст. 30 гр., тема « Продаж землі сільськогосподарського 

призначення: думка селянина» (викладач Махотка Т.В.), Юренко О., ст. 30 

гр., тама «Рентабельність – результативний показник ПСП «Приморський» 

(викладач Чернова Г.Р.)  

 Місько Ю., студ. 46 гр. тема «Влаштування території садів» 

(викладач Голік С.М.); 

 Старченко В., студ. 46 гр. тема « Влаштування території ягідників»  

 Андрусенко О. студ. 28 гр. (викладач Пуд К.О.) 

Протягом першого семестру при методичному кабінеті діяла школа 

педагогічних знань для молодих викладачів. її мета надати первинну 

інформацію про теорію навчання і виховання. Практична допомога 

молодим викладачам здійснюється на семінарах. їх тематика конкретна і 

практична. Невелика кількість учасників, актуальні питання для обговорення 

сприяють ефективному і якісному проведенню семінару. Робота з молодими 

педагогами включає: спільне планування діяльності, опрацювання робочої 

навчальної програми та методики проведення конкретного заняття; взаємне 

відвідування занять та їх аналіз; консультації з теорії та методики 

дисципліни, яка вивчається, змісту та форм поза аудиторної виховної 

роботи. 

Як активні учасники у 2013 році до Книги пошани занесені: 

1. Девятеріков О.О. 

2. Косенчук Н.П. 

3. Пуд К.О. 

4. Столяр Г.В. 

Всього до Книги пошани занесено – 27 викладачів ( 2000-2013 рр.) 

За результати участі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства 

аграрної політики та продовольства України у роботі навчально-

методичного кабінету педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості 

молоді за 2012-2013 н.р. Ногайський коледж посів 11 місце серед 120 

навчальних закладів. 

Методичний кабінет коледжу підтримує зв'язки з педагогічними 

кабінетами аграрних коледжів Запорізької області; систематично слідкує за 

новинами педагогіки у періодиці, організовує огляд та обговорення найбільш 

цікавих статей. 

Управління методичної роботи потребує систематичної і уважної 

роботи та зворотного зв'язку, тому значна увага приділяється аналізу 

педагогічної і методичної роботи педагогів. 
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Протягом даного періоду на методичній раді коледжу були 

розглянуті питання: 

1. Затвердження плану роботи методичної ради на І семестр 2013-2014 н.р. 

2. Про результати рейтингового оцінювання навчально-методичної роботи 

ЦК за 2012-2013 н. р. 

3. Про результати рейтингового оцінювання циклових комісій з 

профорієнтаційної роботи та плани на наступний рік. 

4. Про результати директорської перевірки знань студентів 3-х курсів. 

5. Про результати моніторингу стану працевлаштування випускників 

коледжу 2011-2013 років. 

6. Про стан роботи з впровадження кредитно-модульної системи навчання. 

 

Зміст і організація виховної  роботи 

 

В основу виховної роботи у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»  

покладено Концепцію виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти, Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа), 

комплексні заходи щодо реалізації молодіжної політики в Україні («Молодь 

України»), Концепцію фізичного виховання в системі освіти України, 

цільову комплексну програму «Фізичне виховання – здоров’я нації» та інші 

нормативно-правові акти та документи. 

 Протягом навчального року на педагогічній раді коледжу розглядались 

такі питання:  «Подальше вдосконалення виховної роботи зі студентами в 

світлі сучасних вимог», «Адаптація студентів нового набору».   

 Важливу роль у підвищенні якості виховної роботи в навчальному 

закладі відіграє метод об’єднання кураторів груп та вихователів гуртожитку, 

засідання яких відбувається раз на два місяці. На методичному об’єднанні 

розглядалися питання: «Погодження плану виховної роботи», «Інноваційні 

комунікативні технології в роботі куратора академічної групи», «Системний 

та структурний підхід в організації виховного процесу в коледжі». З метою 

підвищення педагогічної майстерності, покращення виховного процесу в 

коледжі  вивчається і пропагується досвід кращих кураторів з організації 

виховної роботи через місцеве телебачення, районну пресу. Кращі сценарії, 

методичні розробки виставляються на внутрішньоколеджанській виставці, 

відправляються на виставку  державної установи  «Науково – методичний 

центр інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта». 

 Основною формою вивчення системи виховних заходів є безпосереднє 

їх спостереження з подальшим аналізом на педрадах, методрадах, 

методичному об’єднанні кураторів груп.  

 Студенти коледжу брали участь у  обласному молодіжному фестивалі 

естрадного мистецтва «Зорепад – 2013».  Хореографічний колектив 

«Фріденс» (керівник Болотіна І.В.) посів І місце. 

Кураторами груп разом з художніми керівниками проведено вечори-

відпочинку: вечір-вітання, присвячений Дню працівників освіти (Мілєва 
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Н.В., Волкова Н.І. 26, 38 групи); святковий концерт, присвячений Дню 

працівника сільського господарства ( Косенчук Н.П., Косенчук О.Л. 11, 21 

групи); вечір,  присвячений Міжнародному Дню студентів (Макушенко С.С. 

31 група), де були нагороджені грамотами та подарунками кращі групи та 

студенти в навчанні, в громадському та спортивному житті коледжу; 

урочиста лінійка, присвячена Дню Знань (Гладченко О.М.,    Гріщенко С.А.), 

І етап конкурсу «Кращий студент  року – 2013»  ( Мілєва  Н.В., Косенчук 

Н.П., Косенчук О.Л., Косенчук С.М., Слінкіна Г.В., , Герченов О.В., Махотка 

Т.В., Макушенко С.С., Голік С.М., Волкова Н.І., Заставська О.А., Михайлова 

Л.Д., Булашева Л.О., Кошель І.М. Кочукова Н.- 28 група;  Герченов О.-34 

група; Скоробогатько А. – 41 гр., Старченко В. – 46 гр.,   Андрусенко О. -28 

гр., Петренко В. – 21 гр., Красовський Д. – 11 гр., Вакал Г. – 20 гр., Кухарев 

В. – 20 гр., Мараквелідзе Т. – 30 гр., Місько Ю. – 46 гр. 

В І семестрі  були проведені відкриті виховні години, на яких куратори 

груп показали в дії інноваційні методи і прийоми роботи: перша лекція «Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» ( куратори груп 1-3 курсу);  година 

патріотичного виховання, присвячена 70-й річниці визволення м.Приморська 

від німецько-фашистських загарбників та Дню партизанської слави (Єрмаков 

Д.С., Попов О.О.   14,19 групи); тематична виховна година «Шануймо мову 

свою, навчаючись чужої», присвячена Європейському дню мов (Михайлова 

Л.Д, Кошель І.М.); урок мужності «Козаччина – синонім свободи» 

присвячений дню козацтва (Махотка Т.В., Девятериков О.О., Гладченко О.М. 

24,25 групи); виховна година «Курити – здоров’ю шкодити (Вишневецька 

Л.Є. 20 гр.); виховна година «Державні символи України» (Смоковська Є.І. 

16 гр.); виховна година «Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє, збідніє 

земля на завжди», присвячена Дню української писемності і мови (Вельчева 

Н.М. 41 гр.); поетичний вернісаж «Шлях Кобзаря – це шлях народу» ( Чайка 

І.Ю., Замулінська Л.В. 24, 25, 26 групи), позааудиторний захід «Поради 

майбутнім агрономам Косенчук Н.П., Косенчук О.Л., Дімітров Є.В.); 

літературно –музична композиція «Він був, як зірка осяйна на синіх небесах 

глибинних», присвячена 200 – річчю з дня народження Великого Кобзаря. 

Забезпечили перегляд студентами трансляції Всеукраїнського 

телевізійного уроку на Першому національному каналі, присвяченого 200 -  

річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 

Організовано та проведено  ярмарок – акцію з продажу солодощів та 

тістечок «Збережемо пам’ятки рідного краю», присвячена 70-й річниці 

визволення м.Приморська від німецько-фашистських загарбників. Зібрані 

2200 гривень відправлено на рахунок для реставрації Всеукраїнської 

історико-архітектурної пам’ятки Х1Х ст. Свято-Троїцького храму 

м.Приморська (Гладченко О.М., Грищенко С.А.. Болотіна І.В. куратори 

груп). 

У коледжі проведено виставки:  

- «Виробництво та переробка продукції рослинництва» (викладачі 

циклової комісії агрономічних дисциплін); 
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- конкурс рефератів «Історія українського козацтва» серед 

першокурсників.(Девятериков О.О.); 

Організовано для першокурсників екскурсію в музей історії коледжу      

(Макушенко С.М.) 

Студенти-члени студради коледжу брали участь у Дні відкритих дверей 

у Приморській Райраді та засіданні круглого столу з представниками влади, 

депутатів різних рівнів, з представниками громадськості та засобами масової 

інформації на тему: «Органи місцевого самоврядування – основа демократії 

на місцях». 

Проведено: 

- зустріч-бсіду з волонтером Корпусу Миру Еммі Мак Геррел; 

- зстріч-бесідуіз працівниками Приморської райдержадміністрації з 

метою ознайомлення студентської молоді з діяльністю органів місцевого 

самоврядування відповідно до плану проведення заходів Європейського 

тижня місцевої демократії в Запорізькій області. (Гладченко О.М.); 

- зстріч-бесіда з головою Приморської районної організації Спілки 

Червоного хреста України Мельник Т.Г. (Гладченко О.М.); 

- у рамках Місячника безпеки в Запорізькій області інструктажі з БЖД і 

охорони праці, організовано зустріч-бесіду студентів з пожежним 

інспектором МНС в Приморському районі. (Девятериков О.О.); 

- зустріч-бесіду з козаками спілки козаків південно – східної України 

«Військо Запорізьке»; 

- анкетування студентів ІІ курсу «Ставлення до наркотиків, алкоголю, 

нікотину» та кураторами І курс - «Я і моя група». Інформація кураторів груп 

заслуховувалась на засіданні кураторів при заступнику директора з виховної 

роботи.  

Випущено стіннівки до Дня працівників освіти та Міжнародного дня 

студента. 

В рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», 

рекомендованого Міністерством освіти і науки України, з метою 

профілактики наркоманії, тютюнопаління, СніДу та алкоголізму проведено 

зустрічі - бесіди з директором Приморського центру соціальної служби  сім’ї, 

дітей та молоді Нєйчевою Т.Ю., провідними спеціалістами -  Драгановою Н.І. 

та Стойчевою Ю.В. ; лікарем- генікологом Приморської ЦРЛ – Лисенко 

Ю.В.; підлітковим лікарем – Голік Н.М.; представником Клініки дружньої до 

молоді – Івденко Ю.І.; начальником служби у справах дітей Приморської 

Райдержадміністрації – Щербакової Ю.А.; начальником кримінальної міліції- 

Хаджийським В.В., розроблено план заходів з попередження порушень 

правил дорожнього руху студентами коледжу (Парфьонов Ф.А.)   Проведено 

анкетування студентів з антиалкогольної пропаганди та для визначення 

ставлення  до наркотиків. 

Взяли участь у УІІ Міжнародній науково – практичній конференції з 

питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в 

умовах інтеграційних процесів» та підготували виступ на тему: «Виховання 
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почуття патріотизму студентської молоді на прикладі життя та творчості 

Т.Г.Шевченка». 

Відповідно до Положення про студентське самоврядування у ВСП 

«Ногайський коледж ТДАТУ» спланована робота Ради самоврядування 

коледжу та складена тематика засідань Ради. Студентське самоврядування 

охоплює різні сфери діяльності коледжу: навчання, виховання і побут, 

відпочинок і участь у громадсько-корисному житті, підтримка належного 

порядку в гуртожитку і навчальних аудиторіях, дотримання студентами 

Правил внутрішнього розпорядку, виконання Наказу директора про 

поселення в гуртожиток і вимог контракту тощо.  

Студрада коледжу тісно співпрацює з регіональною студентською 

радою аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації  

Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Інтереси студентів нашого 

навчального закладу на рівні регіональної Студради представляє голова 

студради  коледжу Данюк Ірина, яка брала участь в засіданні круглого столу 

на тему: «Розвиток студентського самоврядування шлях до удосконалення 

навчально – виховного процесу» (Херсонське морехідне училище рибної 

промисловості КД МТУ, жовтень 2013 р.). 

Студентська рада коледжу співпрацює з Запорізькою обласною 

молодіжною радою. На засіданнях якої інтереси студентів коледжу 

представляє студентка 10 групи Кінчевська Ганна, яка виступила з доповіддю 

«Роль лідера у студентському середовищі» (КУ «Запорізький обласний центр 

молоді» ЗОР, жовтень 2013 р.) 

Студентська Рада коледжу співпрацює з службою волонтерів міста, 

соціальною службою волонтерів міста, соціальною службою міста, міським 

та районним відділом культури , з медичною установою «Клініка, дружня до 

молоді». 

Студентська рада коледжу організувала та провела  конкурс 

«Символіка коледжу», «Краща студентська шпаргалка», «Краща 

пояснювальна записка».  

Колективом фізвиховання (Єрмаков С.І., Єрмаков Д.С.,  Лисяк О.О.,  

Парібік С.Я., Степанова С.М.)  та спортивною комісією Студради коледжу 

організовано і проведено  : 

-  спортивне свято «День Здоров’я», присвячене Дню фізичної культури та 

спорту; 

-   «Олімпійський тиждень» ; 

-   спортивні змагання з міні-футболу (юнаки, ІІІ курс) та волейболу (дівчата, 

ІІІ  курс), присвячені Дню міста Приморська; 

-    першість коледжу з волейболу, з міні -  футболу, настільного тенісу. 

  Працівниками бібліотеки проведено:  

1. Зустріч – бесіду «Як користуватися бібліотекою та працювати з книгою»  

2. Екскурсія до  Дня міста «Краю мій рідний»  

3.  Заочна подорож в історію «Моя земля – моя історія» (Запорізький край)  

4.   Просвітницька година «Видатні українські гетьмани - отамани»  

5. Конкурс на краще читання вірша Т.Г.Шевченка 
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6. Літературний вечір «Жіноча доля у творчості Т.Г.Шевченка 

 У першому семестрі в гуртожитку, щомісяця за планом, проводилися  

загальні збори студентів, на яких  роз’яснювалися правила проживання в 

гуртожитку, правила електро- та пожежної безпеки під час користування 

електроприладами, підводилися підсумки роботи Студради гуртожитку та 

обиралися органи самоуправління : студраду гуртожитку, старост поверхів та 

старосту гуртожитку. 

 На засіданнях студради розглядаються  питання покращення 

санітарного стану у кімнатах, на поверхах, дається оцінка роботі старост 

поверхів. Щочетверга   санітарна комісія проводить перевірку санітарного 

стану кімнат, кухонь та ставить оцінки у санітарному екрані. Зі студентами , 

які не виконують вимоги санітарного порядку вихователем , завідувачем  

гуртожитком проводиться виховна  та роз’яснювальна  робота, також вони 

заслуховуються на засіданнях студради. 

 Студпрофкомом  та студрадою гуртожитку організовано та проведено 

конкурс – огляд «Краща кімната гуртожитку», «Кращий поверх», «Кращя 

кухня». 

 Треба відзначити, що більшість мешканців гуртожитку утримують свої 

кімнати в зразковому  стані.  

В гуртожитку працюють гуртки та клуби за інтересами: 

 1. «Господарочка» кер. Рязанцева  С.І. 

 2. «Молода сім’я» кер.Михайлова Л.Д. 

 3. «Меридіан» кер. Лаптій Г.І. 

 4. «Зелена аптека» кер. Косенчук С.М. 

 5. «Танцювальний» кер.Болотїна  І.В. 

 6. «Настільного тенісу» кер. Лаптій Г.І. 

 7. «Шахів та шашок» кер. Лаптій Г.І. 

Ведеться облік роботи, в них беруть  участь 52 чоловіка. Члени гуртків 

художньої самодіяльності активні учасники вечорів відпочинку та інших 

виховних заходів, які проводяться в гуртожитку.  

 За звітний період в гуртожитку було організовано і проведено виховні 

заходи: 

1.Бесіда на тему: «Адміністративна відповідальність за паління в 

громадських місцях  та в гуртожитку» ( Лаптій Г.І.) 

2.Бесіда на тему: «Алкоголь – ворог здоров’ю» (Лаптій Г.І.) 

3. Турнір з шахів та шашок між поверхами, змагання з настільного 

тенісу.   

У коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності патріотичної 

пісні, народної пісні, ВІА, танцювальний гурток, драматичний гурток, гурток 

естрадної пісні та  спортивні секції: легкої атлетики, кросу, волейболу 

(юнаки, дівчата), міні-футболу, настільного тенісу, вільної боротьби, 

гирьового спорту. 

У гуртках художньої самодіяльності беруть участь  323 чоловіка, в 

спортивних секціях 157 чоловік. 
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У коледжі працює Рада з профілактики правопорушень. Складений 

річний план роботи, ведуть протоколи засідань Ради. Рада постійно вивчає  

стан справ у студентському середовищі, надає практичну допомогу 

кураторам груп, вихователям гуртожитку з питань попередження 

правопорушень, пияцтва, наркоманії, тримає на контролі чітке дотримання 

студентами  Правил внутрішнього розпорядку в коледжі і гуртожитку, 

підтримує тісні контакти з батьками, своєчасно інформує їх про 

правопорушення, що були скоєні їхніми дітьми. Члени ради беруть участь в 

проведенні батьківських зборів на відділеннях, в групах з питань успішності 

та поведінки, виявляють студентів, схильних до правопорушень, посилюють 

педагогічний вплив на них та залучають до роботи в гуртках технічної 

творчості, в клубах за інтересами, художньої самодіяльності. На засіданнях 

Ради заслуховуються студенти, які допустили правопорушення. Рада 

здійснює спільну роботу з органами здоров’я, внутрішніх справ, відділом у 

справах сім’ї та молоді з профілактики правопорушень та злочинів (читання 

лекцій, анкетування студентів, проведення зустрічей з лікарями, 

працівниками судових та правових органів). 

У ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» навчається 11 студентів-

сиріт. У навчальному закладі ведеться постійна ціленаправлена виховна 

робота з студентами-сиротами. Складено план роботи. Студенти-сироти 

одержують щомісячну соціальну стипендію у розмірі 1760 гривень, держава 

виділяє на харчування 46  грн. в день. Діти-сироти зустрічаються з 

труднощами в навчанні, в благоустрої житлово-побутових умов проживання, 

матеріальними проблемами. Але жодна проблема не залишається поза 

увагою педколективу та адміністрації  коледжу.  

У коледжі ведеться робота зі студентами, що потребують особливої 

педагогічної уваги. У коледжі склалася система правової освіти та 

правового виховання, а саме: налагоджено роботу в системі з студентами, 

студентами та батьками, тісний зв’язок з громадськими організаціями міста 

та правоохоронними органами м. Приморська. З викладачами коледжу 

проводяться наради при директорові, заступникові директора з виховної 

роботи, де періодично розглядаються питання виконання «Правил поведінки 

студентів», результати рейдів з  перевірки відвідування занять, запізнення на 

заняття, зовнішнього вигляду, ввічливості та милосердя і т.д. На засіданнях 

методичного об’єднання кураторів видаються рекомендації заступником 

директора з виховної роботи, психологом кураторам груп щодо організації 

виховних заходів з вирішення конфліктних ситуацій в групі, щодо виховання 

студентів схильних до правопорушень. Проведено семінар за участю 

працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх з проблеми 

розвитку творчої, соціально-активної, непересічної особистості студента.  

Куратори проводять відповідну профілактичну роботу зі студентами, 

схильними до правопорушень та батьками з приводу виховання дітей в сім’ї, 

профілактика жорстокого поводження з дітьми, вживання алкогольних 

напоїв та наркотичних речовин, статевого виховання, підвищення культури 

стосунків між юнаками та дівчатами. На внутрішньоколеджанському обліку 
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стоять 8 студентів. З цими студентами проводиться в системі індивідуальна 

робота, періодично заслуховуються вони на засіданні ради профілактики, 

перевіряється щоденно їх відвідування та підготовка до занять, періодично – 

їх зайнятість після занять; в системі підтримується тісний зв’язок з батьками.  

 

Організація практичного навчання 

 

Навчальні практики проводяться відповідно до положення про 

проведення практики студентів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 

розробленого відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 

93, Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 “Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні”, положень Концепції досконалості Європейського фонду 

управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000. 

У І семестрі 2013-2014 навчального року згідно з робочими 

навчальними планами було заплановано і проведено 30 навчальних практик 

на 4 відділеннях за 5 спеціальностями.  

Зміст і послідовність практики визначено наскрізною програмою , яка 

розроблена відповідними цикловими комісіями згідно з навчальним планом і 

затверджена керівником коледжу . 

Складено розгорнутий графік практичного навчання за всіма 

спеціальностями на 2013-2014 навчальний рік. Відхилень від графіка 

практичного навчання не було.  

На початку вересня проведено роботи по вдосконаленню і підготовці 

маневрового майданчика для виконання початкових вправ з водіння 

автотранспортними засобами категорії «В», «С». Майстрами виробничого 

навчання разом з головою циклової комісії індивідуального навчання 

складено графіки індивідуального навчання студентів по робітничих 

професіях. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Рис. 1.1 – Організаційна структура Таврійського державного агротехнологічного університету 
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