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ВСТУП 

Початок сучасному Таврійському державному агротехнологічному 

університету дало Мелітопольське реальне училище, яке було засновано за 

ініціативою колишнього земства в серпні 1874 року. Після низки 

реорганізацій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 

2007 року № 311-р навчальний заклад отримав статус агротехнологічного 

університету. 

Із початку ХХ століття навчальний заклад робить важливий внесок у 

розвиток аграрної освіти і науки на Півдні України, відіграє провідну роль 

з технічного оснащення аграрного сектору країни, був і залишається 

піонером у становленні багатьох пріоритетних напрямів сучасної науки і 

освіти. 

Протягом звітного періоду діяльність ректора визначалася 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України, Статутом університету. 

Основні напрями діяльності ректора, керівництва університету та 

його підрозділів визначалися Концепцією інноваційного розвитку 

Таврійського   державного агротехнологічного університету. Робота 

колективу була спрямована на забезпечення стандартів якості освітнього 

процесу  та розвиток наукових досліджень. 

Постійна увага надавалася демократизації та оптимізації управління 

університетом в цілому та його підрозділами, використанню та розвитку 

можливостей університетської автономії та студентського самоврядування, 

залученню максимально широкого кола членів колективу до обговорення, 

прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 

Активну роль в управлінні університетом відіграє Вчена рада, в полі 

уваги якої постійно перебували питання вдосконалення організації 

навчально-виховного процесу, підвищення ефективності наукових 

досліджень, кадрові питання тощо. 

Поточні питання діяльності університету розглядалися в робочих 

органах: ректораті, науково-технічних радах, приймальній комісії. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор щорічно 

звітує колегіальному органу громадського самоврядування – конференції 

трудового колективу - про свою роботу, надає до Міністерства освіти і 

науки України звіти щодо виконання умов контракту.  

Докладна інформація про основні результати роботи за 2015 рік міститься 

у наступних розділах звіту. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ 

Вища освіта в сучасному світі стає масовою і перестає бути просто 

способом підготовки фахівців для різних галузей народного господарства, 

адже перехід суспільства від індустріальних технологій до інформаційного 

виробництва можливий лише за умови високого рівня розвитку. 

Відповідно, одним із стратегічних завдань розвитку вищої аграрної освіти 

є розширення можливостей доступу до її одержання, зокрема сільського 

населення. Для розв’язання цього завдання у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті реалізовувалися положення Концепції 

інноваційного розвитку університету. 

Основними стратегічними цілями та пріоритетами університету 

визначено: 

- розвиток системи управління університетом; 

- удосконалення освітньої діяльності; 

- розвиток науково-інноваційної діяльності; 

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

- допомога сільськогосподарському виробництву; 

- розвиток міжнародного співробітництва; 

- проведення профорієнтаційної роботи; 

- удосконалення фінансово-економічної діяльності; 

- розвиток матеріально-технічних ресурсів; 

- розвиток соціальної сфери. 

Концепцією реформування і розвитку аграрної освіти та науки, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України від 06 квітня 2011 року №279-

р передбачалося створення регіональних освітньо-наукових 

університетських центрів на базі існуючих аграрних вищих навчальних 

закладів і наукових установ. Поетапна оптимізація мережі аграрних вищих 

навчальних закладів у Запорізькій області призвела до створення 

потужного університетського центру – Таврійський державний 

агротехнологічний університет.  

На сьогодні до складу університету, з окремими правами юридичної 

особи, входять шість відокремлених структурних підрозділів: Бердянський 

коледж ТДАТУ, Василівський коледж ТДАТУ, Мелітопольський коледж 

ТДАТУ, Ногайський коледж ТДАТУ, Оріхівський коледж ТДАТУ та 

Новокаховський коледж ТДАТУ Херсонської області. 

Завдячуючи створенню університетського центру стає можливим:  

- розвиток ступеневої підготовки фахівців; 

- підвищення рівня викладання в структурних підрозділах шляхом 

залучення професорсько-викладацького складу університету; 

- підвищення кваліфікації викладачів коледжів на профільних 

кафедрах університету; 

- спільне використання наявної навчально-матеріальної бази, 

бібліотечного фонду, наукових розробок; 

- наближення навчання до місць проживання студентів;  
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- динамічне реагування на демографічну ситуацію на регіональному 

рівні. 

Створення регіонального університетського центру Таврійського 

державного агротехнологічного університету, що формувався за галузево-

територіальним принципом, дає змогу підвищити рівень якості аграрної 

освіти у Запорізькій області.  

Таврійський державний агротехнологічний університет – вищий 

навчальний заклад IV рівня акредитації, що забезпечує підготовку та 

перепідготовку кадрів із основних напрямів підготовки фахівців для 

аграрного виробництва, а саме: процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні системи в 

агропромисловому комплексі; агрономія; харчові технології та інженерія, 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування; машинобудування; комп’ютерні науки; економіка 

підприємства; маркетинг; фінанси і кредит; облік і аудит та охорона праці. 

За діючою ліцензією в університеті проводиться підготовка фахівців 

в 15 галузях знань: 

- ОКР «Молодший спеціаліст» за 23 спеціальностями; 

- ОКР «Бакалавр» з 12 напрямів; 

- ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» з 10 спеціальностей. 

Підготовка фахівців безпосередньо в університеті ведеться на п’яти 

факультетах та навчально-науковому інституті. 

Навчальну, методичну, наукову і організаційну роботу здійснюють  

29 кафедр, серед яких 18 випускаючих. 

У складі університету функціонують: 

- Факультет економіки та бізнесу; 

- Механіко-технологічний факультет; 

- Енергетичний факультет; 

- Факультет інженерії та комп’ютерних технологій; 

- Факультет агротехнологій та екології; 

- Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; 

- 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 рисунку 1.1. 
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Освітня діяльність регіонального 

 університетського центру ТДАТУ 

 

Освітня діяльність університету та його структурних підрозділів 

пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти (в тому числі 

іноземними громадянами), підвищенням кваліфікації за акредитованими 

напрямами підготовки та підготовкою до вступу до вищих навчальних 

закладів громадян України. Структуру системи ступеневої підготовки 

фахівців у регіональному університетському центрі ТДАТУ представлено 

на рис. 1.2. Ліцензований обсяг підготовки фахівців у розрізі напрямів та 

спеціальностей представлений у таблицях 1.1 – 1.7. 

 

Таблиця 1.1 –Ліцензовані обсяги прийому студентів 

№ 

Шифр та 

найменуванняг

алузі знань 

Напрям, спеціальність 

Ліцензований 

обсяг Термін дії 

ліцензії 
Денна Заочна 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

1. 0305  

Економіка та 

підприємництв

о 

6.030504      Економіка підприємства  

7.03050401  (за видами економічної діяльності) 

8.03050401   

75 

50 

30 

75 

50 

30 

01.07.2019 

01.07.2019 

01.07.2019 

6.030507       Маркетинг 

7.03050701   

8.03050701 

50 

25 

25 

50 

- 

- 

01.07.2016 

01.07.2020 

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 

01.07.2019 

6.030509      Облік і аудит 

7.03050901      

8.03050901 

100 

75 

15 

75 

75 

- 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2020 

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 

01.07.2019 

3. 0501 6.050101     Комп’ютерні науки  50 - 01.07.2018 
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Інформатика та          

обчислювальна 

техніка 

7.05010102 Інформаційні технології 

8.05010102 проектування 

40 

10 

- 

- 

01.07.2019 

01.07.2016 

4. 0505  

Машино-

будування та 

матеріало-

обробка 

6.050503     Машинобудування  

7.05050313 Обладнання переробних і  

8.05050313 харчових виробництв 

100 

100 

20 

100 

100 

- 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

5. 0517 

Харчова 

промисловість 

та переробка 

сільсько-

господарської 

продукції 

6.051701     Харчові технології та інженерія  

 

50  

 

- 01.07.2016 

6. 0901  

Сільське 

господарство і 

лісництво 

6.090101     Агрономія  

7.09010101 

8.09010101 

75 

25 

25 

75 

25 

25 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2019 

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 - 01.07.2016 
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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 01.07.2020 

2. 0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

5.05010101 Обслуговування 

програмних систем і 

комплексів 

30 - 01.07.2018 

3. 0601 Будівництво та 

архітектура  

5.06010302 Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних 

споруд 

25 25 01.07.2020 

4. 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво 

5.09010103 Виробництво і переробка 

продукції рослинництва (з 

перевіркою через 1 рік) 

30 - 01.07.2018 

5. 1001 Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

5.10010102 Монтаж, обслуговування 

та ремонт 

електротехнічних 

установок в 

агропромисловому 

комплексі 

50 - 01.07.2019 

5.10010202 Експлуатація та ремонт 

меліоративних, 

будівельних машин і 

обладнання  

50 50 01.07.2020 

 
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. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 75 30 01.07.2017 

2. 0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит 30 - 01.07.2018 

5.03050802 Оціночна діяльність 30 30 01.07.2016 

3. 0501 Інформатика та  

обчислювальна 

техніка 

5.05010201 Обслуговування 

комп’ютерних  систем і 

мереж 

30 - 01.07.2017 
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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. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 50 30 –  

до 

завершен-

ня циклу 

навчання 

без права 

набору 

01.07.2019 

2. 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 

3. 0306 Менеджмент і 

адміністрування 

503060101 Організація 

виробництва 
50 - 01.07.2018 

4. 0502 Автоматика та 

управління 

5.05020205 Обслуговування 

інтелектуальних 

інтегрованих систем 

30  

з наступ-

ним 

змен-

шенням 

до 15 

- 01.07.2018 

5. 0601 Будівництво та 

архітектура 

5.06010302 Будівництво, 

обслуговування і 

ремонт 

гідромеліоративних 

споруд 

25 - 01.07.2019 

6. 0801 Геодезія та 

землевпорядкування 

5.08010102 Землевпорядкування 
50 30 01.07.2019 
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7. 1001 Техніка та енергетика 

аграрного 

виробництва 

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва 

75 25 01.07.2019 

 5.10010102 Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в     
агропромисловому 
комплексі 

50 30 01.07.2019 

 
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 
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Таблиця 1.6 – Спеціальності, за якими готують фахівців 
у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

 
Таблиця 1.7 - Спеціальності, за якими готують фахівців 

у ВСП «Оріхівський  коледж ТДАТУ» 

 

На сьогодні в РУЦ ТДАТУ за різними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) навчається 

близько 8000 студентів. 

В університеті постійно проводиться робота з ліцензування та 

акредитації напрямів та спеціальностей. Так, у минулому році відповідно 

до рішень Акредитаційної комісії :  

№ 
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. 0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050702 Комерційна діяльність 25 25 01.07.2016 

5.03050901 Бухгалтерський облік 75 25 01.07.2016 

2. 0306 Менеджмент і 

адміністрування 

503060101 Організація виробництва 
25 25 01.07.2017 

3. 1001 Техніка та енергетика 

аграрного 

виробництва 

5.10010201 Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 

50 50 01.07.2016 
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1. Встановлено новий строк дії ліцензії до 01.07.2016 р. для 

провадження освітньої діяльності за напрямом «Охорона праці» (Пр. №115 

від 31.03.2015 р.). 

2. Акредитовано спеціальності «Бухгалтерський облік», 

«Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд», 

«Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання» 

у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (Пр. №116 від 28.05.2015 р.). 

3. Пройшла первинну акредитацію спеціальность «Маркетинг» ОКР 

«спеціаліст» (Пр. №117 від 30.06.2015 р.). 

4. Пройшла чергову акредитацію спеціальність «Облік і аудит» за 

ОКР «магістр» (Пр. №117 від 30.06.2015 р.). 

5. Збільшено ліцензований обсяг підготовки фахівців денної форми 

навчання за спеціальністю «Облік і аудит» з 15 осіб до 50 осіб (Пр. №117 

від 30.06.2015 р.). 

6. Продовжено строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки 

спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію 

підготовки магістрів: 

- напрям «Маркетинг» до 2017 року; 

- напрям «Машинобудування» та спеціальність «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» до 2018 року; 

- напрям та спеціальність «Фінанси і кредит», напрям «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» та напрям «Агрономія» до 2019 року (Пр. №118 від 

24.07.2015 р.) 

7. Започатковано заочну форму навчання: 

- напряму підготовки «Комп’ютерні науки» - 30 осіб; 

- магістерської підготовки: 

- «Фінанси і кредит» - 10 осіб; 

- «Облік і аудит» - 30 осіб; 

- «Маркетинг» - 10 осіб; 

- «Інформаційні технології проектування» – 10 осіб; 

- «Обладнання переробних і харчових виробництв» – 20 осіб. (Пр. 

№119 від 17.11.2015 року). 

Для проведення освітньої діяльності у 2016-2017 навчальному році в 

Міністерстві освіти і науки України був затверджений акт узгодження 

спеціальностей згідно нового переліку спеціальностей. Спеціальність 

«Економіка підприємства» перерозподілена на спеціальності «Економіка» 

та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Відповідно до Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ на 2011–2020 

роки і Плану розвитку ТДАТУ на 2011-2015 роки щодо організації освітнього 

процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті 

протягом 2015 навчального року основним завданням було забезпечення 

високої та об’єктивної якості знань студентів університету усіх напрямів 

підготовки і спеціальностей. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного 

агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого 

вдосконалення освітніх програм, змісту та форм навчання. 

Освітній процес в університеті організовано згідно з Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію 

освітнього процесу в ТДАТУ та іншими внутрішніми Положеннями. 

 

Міжнародна та національна сертифікація системи менеджменту 

якості в університеті 

 

Протягом 2015 року в університеті продовжилася робота щодо 

відповідності системи управління якістю Міжнародному стандарту системи 

менеджменту якості ISO 9001:2008 та Національному стандарту ДСТУ ISO 

9001:2009. У зв’язку з введенням в дію нової редакції Міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015 розпочато роботу щодо приведення системи 

менеджменту якості в університеті до вимог нового стандарту. 

Протягом звітного року в цьому напрямку здійснено наступне: 

- згідно з планом роботи у 2015 році підготовлений Звіт за 

результатами функціонування системи менеджменту якості; 

- вдосконалена номенклатура справ в усіх підрозділах університету; 

- 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; 

- відповідно до плану проводились внутрішні аудити; 

- забезпечувалось отримання достовірних даних про результативність 

та ефективності робочих процесів СМЯ університету, необхідних для 

самооцінки та аналізу з боку керівництва; 

- забезпечувалось своєчасне прийняття керівниками структурних 

підрозділів університету коригувальних та попереджувальних дій, 

необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації 
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навчального процесу та підвищення якості науково-освітніх послуг, що 

надаються; 

- проводилася робота з вдосконалення Документованих процедур 

СМЯ та Настанови з якості з метою приведення їх у відповідність зі змінами 

у структурі університету; 

- і з впровадженням в дію нової редакції Міжнародного стандарту ISO 

9001:2015, яка суттєво відрізняється від попередньої, проводилася робота з 

приведення у їх відповідність з новим стандартом та впровадження в 

діяльність університету нової версії стандарту ISO 9001:2015. 

 

Організація освітнього процесу 

 

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» 

навчальні плани та освітні програми в університеті розроблялися відповідно 

до діючих стандартів вищої освіти України, а саме відповідно до освітньо-

кваліфікаційних характеристик підготовки фахівців з кожної спеціальності. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2015 році не 

перевищувало 825 годин, а середнє навантаження по університету склало 685 

годин. 

Протягом 2015 року в університеті проводилися круглі столи за участі 

ректорату, деканатів, випускових кафедр і представників виробництва за 

професійним спрямуванням, метою проведення яких було вивчення потреби 

необхідних знань та вмінь майбутніх фахівців, обговорення моделі фахівця, 

структурно-логічної схеми підготовки та проектів навчальних планів. Такі 

заходи були проведені з 5 спеціальностей: Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва, Агрономія, Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Харчові 

технології та інженерія, Машинобудування. Ця робота буде продовжена і у 

2016 році, а практика погодження освітніх програм з роботодавцями стане 

постійною. 

У 2015 році в університеті продовжувалася робота із вдосконалення 

організації освітнього процесу зі ступеневої підготовки фахівців за 

інтегрованими навчальними планами. На сьогодні академічна різниця та 

розбіжність у навчальних планах зведена до мінімуму. У відокремлених 

структурних підрозділах ТДАТУ продовжилася робота із вдосконалення 

кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, впровадженню 

електронних журналів тощо. 

Освітній процес в університеті організовано таким чином, що тижневе 

навантаження бакалаврів складає 26-30 годин на тиждень, а спеціалістів – 24 

години, магістрів – 18 годин. Це створює сприятливі умови для виконання 

студентами самостійної роботи та самоосвіти. 

Суттєвим кроком до вдосконалення методичного забезпечення 

самостійної (позааудиторної) підготовки студентів було завершення 

наповнення Навчально-інформаційного порталу університету електронними 
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навчальними курсами з усіх дисциплін. Щосеместрово ці електронні 

навчальні курси оновлюються. 

Протягом 2015 року було завершено роботу зі створення електронної 

бази тестових завдань з дисциплін. Наразі триває робота із вдосконалення 

тестових завдань і перевірка їх на надійність та валідність. 

Освітній процес в університеті здійснювався за такими формами: 

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

- виконання індивідуальних завдань (комплексні курсові проекти і 

роботи); 

- самостійна робота (в тому числі тестування в комп’ютерних класах та 

дистанційна самопідготовка на порталі); 

- практична підготовка; 

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

підвищення рейтингу). У 2015 році з метою підвищення якості підготовки 

фахівців навчальними планами з усіх спеціальностей були передбачені і 

запроваджені замість заліків диференційні заліки. 

При проведенні віртуальних лабораторно-практичних занять, 

поточного контролю знань, підсумкового модульного контролю, курсовому 

та атестації здобувачів вищої освіти широко використовуються ЕОМ. 

На сьогодні в університеті використовується 804 комп'ютери, 

функціонує 27 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 16 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. 

У зв’язку із введенням в дію нового Закону України «Про вищу освіту» 

значна увага у 2015 році була приділена вдосконаленню організації та 

методичного забезпечення освітнього процесу. Так методичною радою 

університету розроблено ряд Положень, які направлені на поліпшення 

організації навчального процесу в університеті: 

- Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ; 

- Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних 

дисциплін в ТДАТУ; 

- Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в ТДАТУ; 

- Положення з організації самостійної роботи студентів ТДАТУ; 
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З метою покращення організації освітнього процесу в університеті 

методичною радою були удосконалені та перезатвердженні деякі Положення: 

- Положення щодо планування та обліку основних видів робіт 

науково-педагогічних працівників в ТДАТУ; 

- Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

- Положення про робочу навчальну програму з дисципліни та 

методичні рекомендації до її розробки; 

- Положення з організації освітнього процесу для студентів, які мають 

право на вільне відвідування занять; 

- Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ; 

- Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ. 

 

Якість знань студентів 

 

Проведена організаційна робота дала 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 99%, що відповідає 

ліцензійним умовам і підтверджує високий рівень організації роботи 

деканатів. 

 
Рис 2.1 – Показники якості знань студентів ОКР «бакалавр» 

у 2014-2015 навчальному році 
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Рис 2.2 – Показники якості знань студентів ОКР «спеціаліст» 

у 2014-2015 навчальному році 

 

 
Рис 2.3 – Показники якості знань студентів ОКР «магістр» 

у 2014-2015 навчальному році 

 

У той же час основним показником, який показує рівень засвоєння 

вивченого матеріалу, є якість знань студентів. 
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Аналіз результатів семестрового контролю студентів показує, що 

середній показник якості знань за ОКР «бакалавр» становить 57% (рис. 2.1); 

за ОКР «спеціаліст» 53% (рис. 2.2); за ОКР «магістр» - 83% (рис. 2.3). 

Враховуючи, що усі показники не нижче 50%, а середня якість знань по 

університету складає 64%, результати знань студентів є достатньо високою з 

усіх напрямів і ОКР та відповідають ліцензійним вимогам. 

У розрізі напрямів підготовки і спеціальностей якість знань студентів 

за 2014-2015 навчальний рік представлені на діаграмах. 

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» в у університеті 

у 2015 році було впроваджено систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. З метою ефективного функціонування цієї системи створено 

відділ моніторингу якості освітнього процесу, основними напрямками роботи 

якого є: 

- моніторинг якості організації навчальних занять; 

- розробка та впровадження комплексних контрольних робіт з 

навчальних дисциплін; 

- поповнення та оновлення бази тестових завдань з дисциплін у 

науково-методичному центрі; 

- організація ректорської перевірки рівня знань студентів в період 

екзаменаційної сесії та перевірку залишкових знань з дисциплін; 

- моніторинг методичного забезпечення студентів для дистанційної 

самопідготовки студентів; 

- перевірка якості виконання курсових проектів і робіт; 

- моніторинг об’єктивності оцінювання знань студентів з навчальних 

дисциплін; 

- моніторинг системи менеджменту якості освіти в університеті. 

Головним завданням освітнього процесу в університеті є не кількісні 

показники, а якісні, тобто рівень отриманих компетенцій в результаті 

вивчення дисципліни. Тому з метою визначення рівня знань та перевірки 

показників якості, отриманих на сесії протягом 2015 року, проводилися 

незалежні ректорські зрізи залишкових знань з більшості дисциплін. 

У звітному році було запроваджено перевірку не тільки залишкових 

знань після сесії, але й тестування рівня знань студентів перед 

екзаменаційною сесію, що сприяло мотивації студентів до вивчення 

дисциплін та підвищенню об’єктивності семестрового оцінювання знань 

студентів. 

З метою підвищення прозорості та оцінювання рівня знань студентів 

університету вважаю за необхідне реалізувати ряд організаційних заходів, а 

саме: 

- завідувачам кафедрами забезпечити розробку тестових завдань з 

навчальних дисциплін на Навчально-інформаційному порталі університету; 
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- поширити практику проведення незалежного заміру знань студентів 

у період екзаменаційної сесії; 

- завершити розробку комплексних контрольних робіт з 

екзаменаційних дисциплін навчального плану 2015-2016 н.р.; 

- провести перевірку залишкових знань студентів з навчальних 

дисциплін за результатами зимової сесії з використанням ККР; 

- відділу моніторингу забезпечити перевірку якості організації 

проведення занять та навчально-методичних комплексів з дисциплін, з яких 

залишкові знання студентів є недостатніми; 

- впровадити у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року електронні 

журнали з усіх навчальних дисциплін. 

 

Незалежне дистанційне тестування студентів аграрних ВНЗ 

 

У 2015 році п’ятий рік поспіль студенти-випускники Таврійського 

державного агротехнологічного університету брали активну участь у 

незалежному замірі знань студентів аграрних вищих навчальних закладів  

ІІІ-ІV рівнів акредитації 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: 

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

бал 4,74); 

- І місце з напряму «Агрономія» (середній бал 4,92); 

- І місце з напряму «Маркетинг» (середній бал 4,84); 

- ІІ місце з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» (середній бал 4,9); 

- ІІІ місце з напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» 

(середній бал 4,54); 

- ІІІ місце з напряму «Економіка підприємства» (середній бал 4,83); 

- ІІІ місце з напряму «Фінанси і кредит» (середній бал 4,8); 

- ІV місце з напряму «Облік і аудит» (середній бал 4,71). 

Високі показники незалежної перевірки якості знань є підтвердженням 

того, що в університеті забезпечується висока якість освітніх послуг. 

 

Результати участі студентів у конкурсах і олімпіадах 

 

Викладачами кафедр у звітному 2015 році було підготовлено до участі 

в олімпіадах і конкурсах 41 студент, в тому числі у Міжнародних – 10 
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студентів, Всеукраїнських ІІ і ІІІ етапів – 24 студенти, регіональних, 

обласних – 7 студентів. 

За результатами участі маємо переможців: 

- Переможець Обласного конкурсу для обдарованої молоді (м. 

Запоріжжя) – Султанова В.О. (ОПХВ); 

- Дипломи IІ ступеня у всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (м. Харків): 

Муравйов А.М. (41МБ), Рослякова Ю.Г. (11МБПР), Шуляк Н.О. (41 МБ); 

- Студенти факультету ІКТ Кравченко В., Овчаренко Р. та Кабанов С. 

посіли ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування 

та вийшли у регіональний тур олімпіади; 

- ІІІ місце в конкурсах з автоматизації сільськогосподарського 

виробництва: Варкуша Є. (33 Ен), Ісаєв Л. (33 Ен). 

 

Рейтингування кафедр і викладачів університету 

 

В університеті у 2015 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. 

За рішенням вченої ради за результатами рейтингування діяльності 

кафедр у 2014-2015 навчальному році кращими за напрямами визнані 

кафедри: 

- з навчальної роботи визнано кафедру «Обладнання переробних і 

харчових виробництв» (зав. кафедрою к.т.н., професор Ялпачик Ф.Ю.); 

- з наукової роботи визнано кафедру «Рослинництво» (зав. кафедрою 

к.с.г.н., доцент Тодорова Л.В.); 

- з міжнародної діяльності визнано кафедру «Вища математика і 

фізика» (в.о. зав. кафедрою к.т.н., доцент Данченко М.М.); 

- з підвищення кваліфікації та дорадництва визнано кафедру 

«Машиновикористання в землеробстві» (зав. кафедрою, д.т.н., професор 

Надикто В.Т.).; 

- з виховної роботи визнано кафедру суспільно-гуманітарних наук 

(зав. кафедрою, к.ф.н., доцент Максимець О.М.); 

- з організаційної роботи визнано кафедру «Мобільних енергетичних 

засобів» (зав. кафедрою д.т.н., професор Панченко А.І.); 

- з профорієнтаційної роботи визнано кафедру технічних систем 

технологій тваринництва (зав. кафедрою, к.т.н., доцент Скляр Р.В.). 

Крім того, за підсумками рейтингування діяльності професорсько-

викладацького складу університету були визначені 20 кращих викладачів. 

Кращі кафедри та викладачі були заохочені преміями та занесенням на 

дошку Пошани університету. 
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Результати атестації здобувачів вищої освіти в університеті 

 

У звітному році атестація здобувачів вищої освіти 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 

для осіб які навчаються на денній формі навчання наведено на рис. 2.4-2.6. 

Середній бал здобувачів вищої освіти за ОКР «бакалавр» із складання 

державного іспиту по університету становить «4,2» бали, а із захисту 

дипломної роботи (проекту) – «4,2». При цьому слід зазначити, що 150 

дипломних проектів (робіт) рекомендовано до впровадження на виробництві. 

Атестація здобувачів вищої освіти за ОКР «спеціаліст» та «магістр» є 

завершальним етапом, що визначає здатність випускника вирішувати складні 

виробничі завдання і науково-практичні проблеми. Підсумки захисту 

дипломних проектів (робіт) за ОКР «спеціаліст» та «магістр» наведено на 

рис. 2.5-2.6. 

Таким чином, середній бал захисту дипломних робіт за ОКР 

«спеціаліст» складає «4», а ОКР «магістр» - «4,5», що підтверджує високий 

рівень робіт. 

 
Рис. 2.4 – Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «бакалавр» у 2015 році 
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Рис. 2.5 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «спеціаліст» у 2015 році 

 

 
Рис. 2.6 - Середній бал атестації здобувачів вищої освіти 

 за ОКР «магістр» у 2015 році 

 

Враховуючи нову редакцію Закону «Про вищу освіту» усі здобувачі за 

ОКР «магістр» з минулого навчального року навчаються 1,5 роки, тому 
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випуску магістрів з 4 економічних спеціальностей та обладнання переробних 

і харчових виробництв у 2015 році не було. 

Середній бал здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за ОКР 

«бакалавр» із складання державного іспиту по університету становить «3,7» 

бали, а із захисту дипломної роботи (проекту) – «3,9». Середній бал 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за ОКР «спеціаліст» із 

захисту дипломної роботи (проекту) – «4,3», а за ОКР «магістр» - «4,4». 

З метою покращення якості підготовки фахівців на підставі статті 32 

Закону України «Про вищу освіту» щодо автономії і самоврядування ВНЗ та 

згідно з наказом МОН України від 04.02.2015р № 132/26577 «Про 

особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» 

вченою радою університету прийняте рішення про визначення форми 

атестації здобувачів вищої освіти в університеті на 2015-2016 н.р. для заочної 

форми навчання проведення тільки комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену, а для денної форми для осіб, які мають середній 

бал за результатами навчання менше ніж 4,5 бали за національною шкалою, 

атестація проводиться тільки у формі комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену. Особи, які навчаються за денною формою 

навчання та мають середній бал 4,5 бали і вище, мають право на вибір форми 

атестації: комплексний державний кваліфікаційний екзамен або захист 

дипломної (магістерської) роботи (проекту). 

Результати практичної підготовки студентів 

 

Організація планування та проведення практичної підготовки 

студентів університету здійснювалась згідно з вимогами: Закону України 

«Про вищу освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», «Положення про проведення практики 

студентів Таврійського державного агротехнологічного університету»; 

«Положення про організацію та проведення закордонної практики студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету», наказів ректора 

та рішень ректорату і вченої ради університету. 

Стан практичної підготовки студентів навчального закладу та заходи 

щодо формування нових підходів в її організації розглядалися на 

Міжрегіональній науково-практичній конференції, науково-практичних 

конференціях з кожної спеціальності, засіданнях вченої ради і ректорату, 

деканатів, кафедр. 

Професорсько-викладацьким складом навчального закладу протягом 

звітного року здійснювалася робота з підвищення рівня організації, 

методичного забезпечення практичної підготовки студентів університету. 

Для формування у студентів достатніх професійних навичок в 

прийнятті самостійних рішень в умовах конкретного виробництва, 

оволодіння сучасними методами та формами організації праці, знаряддями 

праці в обсязі їх майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично 

оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності 
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задіяні були 26 провідних кафедр університету, понад 200 викладачів-

керівників практик, з яких 22 професори, 147 доцентів, що складає 77% від 

загальної кількості керівників практик. 

У 2014-2015 навчальному році для студентів всіх рівнів кваліфікації 

було заплановано та проведено 114 навчальні і виробничі практики (63 

навчальні, 51 виробнича). З 51 виробничих практик 28 є переддипломними. У 

порівнянні з минулим навчальним роком загальна кількість практик 

збільшилась на 25, в тому числі навчальних – на 5, виробничих – на 20, що 

пов’язано насамперед з впровадженням виробничих практик на економічних 

напрямах підготовки студентів та роботою деканатів університету з 

удосконалення освітнього процесу. 

Усі практики студентів за напрямами підготовки та спеціальностями в 

повному обсязі забезпечені навчально-методичною документацією: 

наскрізними, робочими програмами, типовими програмами, методичними 

посібниками, інструкціями. 

У 2014-2015 навчальному році студенти всіх рівнів кваліфікації 

проходили практику на 710 базах практик 20 областей країни, які 

забезпечували повне та ефективне виконання програм. У порівнянні з 

минулим навчальним  роком загальна кількість баз практик збільшилась на 

183 за рахунок збільшення загальної кількості практик. У звітному році 501 

база практик, майже 71% від загальної кількості баз практик, є базами 

практики м. Мелітополя, м. Запоріжжя та 19 районів Запорізької області. При 

чому 54 бази практик є базовими сільськогосподарськими підприємствами 

регіону, з керівниками яких були укладені довгострокові договори про 

співпрацю та проведення практичної підготовки студентів університету. 

Зі створенням регіонального навчально-практичного центру на базі 

ВАТ «Племзавод «Степной» отримали можливість у 2014-2015 н.р. пройти 

виробничу практику 6 студентів механіко-технологічного факультету, 1 

енергетичного факультету та 4 студенти факультету агротехнології та 

екології. 

У Навчально-дослідному центрі університету (с. Лазурне), в 2014-2015 

н.р. на навчально-дослідних ділянках пройшли навчальні і виробничі 

практики 217 студентів механіко-технологічного факультету, факультету 

агротехнології та екології, факультету економіки та бізнесу. 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно 

до стандартів вищої освіти ректоратом продовжується організаційна робота з 

подальшого вдосконалення змісту навчання. Так при розробці нових 

навчальних планів суттєво посилюється складова навчального навантаження 

професійних дисциплін та практичної підготовки. 
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Методична робота 

 

Кожного року в університеті проводиться науково-практична 

методична конференція, де обговорюються найбільш важливі питання 

навчально-виховного, методичного напряму. 

У звітному році була проведена Міжнародна конференція, присвячена 

впровадженню міжнародних стандартів якості в освітній простір. 

Конференція проводилася під егідою Міністерства освіти і науки України. 

За матеріалами конференції вийшов випуск №18 збірника науково-

методичних праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі», видання якого проводиться щорічно. 

Викладачами університету у минулому навчальному році видані під 

грифом МОН та МАП України 2 підручника та 13 навчальних посібників. 

Науково-педагогічними працівниками розроблені також навчальні 

посібники, які не мають грифу, але використовуються у навчальному 

процесі. Таких було видано 3 навчальних посібника. Обсяг у друкованих 

аркушах, виданих підручників або навчальних посібників за рік через 

видавництва – 382,8 у.д.а. 

Науково-педагогічними працівниками університету в поточному році 

розроблено 723 навчально-методичних розробки загальним обсягом 1437,2 

у.д.а. 

 

Організація роботи наукової бібліотеки 

 

Пріоритетними напрямками роботи наукової бібліотеки протягом 2015 

року були такі: 

- підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування всіх категорій читачів; 

- забезпечення якісного доступу користувачам бібліотеки до 

традиційних та електронних документів фонду;  

- формування комплексу власних електронних наукових та 

навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки. 

Обслуговування користувачів було головною функцією бібліотеки, 

яке спрямовувало роботу всіх відділів на виконання цього завдання. 

Протягом року здійснювалось диференційоване обслуговування 

читачів: у читальних залах, абонементах, бібліотеках гуртожитків. Основні 

показники: 

- кількість користувачів за ЄРО –6868 у т.ч. 4679 студентів; 

- обслуговано всіма підрозділами – 15200 користувачів; 

- кількість відвідувань – 95600; 

- документовидача – 530300 прим. 

На допомогу навчальному процесу працюють бібліотеки 

гуртожитків. Фонди бібліотек 3 тис. примірників, кількість яких постійно 

поповнюється. Обслуговування студентів, що користуються бібліотекою в 
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гуртожитку, здійснюється в режимі читального залу та абонементу. У світлій 

затишній бібліотеці та читальному залі можна підготуватися до лекційних, 

семінарських занять, опрацювати наукові джерела. У читальних залах 

проходять просвітницькі заходи бібліотеки. Бібліотекарі гуртожитків плідно 

співпрацюють зі студентськими радами гуртожитків, заст. деканів з виховної 

роботи, черговими викладачами. 

Доступ до електронних документів проводиться у залі електронних 

ресурсів (ЗЕР) та через мережу інтернет в режимі online. Користувачі в залі 

електронних ресурсів мали постійний доступ до: 

- Інтернет-ресурсів та електронних мережевих ресурсів; 

- Електронного каталогу (ЕК); 

- Електронної бібліотеки (ЕБ); 

- НМКД. 

Зал електронних ресурсів за 2015 рік відвідало 4500 користувачів, 

переглянуто та скопійовано 105760 електронних документів. 

 

Науково-бібліографічне та інформаційне забезпечення 

 

У 2015 році проводилася наступна робота: 

- створення нових інформаційних продуктів; 

- формування інформаційної культури користувачів; 

- інформаційне супроводження науково-дослідних робіт науковців 

університету; 

- підготовка інформаційних, бібліографічних та біобібліографічних 

посібників; 

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

- поповнення web-сайту бібліотеки необхідною інформацією. 

Впродовж року фахівцями бібліотеки проводилися індивідуальні та 

групові форми обслуговування. Традиційними формами масового 

інформування різних категорій користувачів НБ залишаються:  

- Дні інформації – 2; 

- Дні дипломника – 5 (за факультетами); 

- День кафедри – 1; 

- День науки – 1; 

- Тиждень фахової періодики – 4; 

- Виставки нових надходжень – 12; 

- Тематичні виставки та перегляди – 175. 

Індивідуальне інформаційне обслуговування науковців в режимі ВРІ 

(вибіркове розповсюдження інформації) і ДОК (диференційоване 

обслуговування керівників) є найбільш ефективним, оскільки він передбачає 

максимальну повноту, оперативність. У 2015 інформаційне супроводжування 

виконувалося за 11 темами НДР. 

За всіма темами було підготовлено 25 списків, загальна кількість 1412 

бібліографічних джерела. Послугою електронна доставка документів - ЕДД 
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скористалось – 55 абонентів, надіслано 133 повідомлень, кількість 

скопійованих сторінок – 1684. 

Одним з найважливіших напрямів бібліографічної роботи бібліотеки є 

сприяння підвищенню інформаційної компетентності користувачів. У 2015 

році фахівці НБ провели 32 лекційно-практичні заняття зі студентами різних 

курсів. Кількість студентів, що відвідали курс «ОІК» – 812. Загальна 

кількість годин – 62. Проведено також 295 експрес-тренінгів. Кількість 

присутніх – 887. 

У 2015 році бібліотека підготувала та видала 11 бібліографічних 

покажчиків та бюлетенів і 18 списків літератури різного напрямку. 

 

Формування фонду наукової бібліотеки 

 

На кінець 2015 року фонд НБ нараховує 402233 прим., у т.ч. понад 36 

тис. електронних документів. Протягом року до бібліотеки надійшло 2677 

прим. з різних джерел комплектування. Загалом за 2015 рік для бібліотеки на 

придбання книг та періодики було перераховано 66100 грн. (у т.ч. 21703 грн. 

на книги та 44397грн. на періодику). 

Джерела надходження друкованих видань наступні: кошти 

університету, ДУ «НМЦ «Агроосвіта», книгообмін, замість загубленої 

читачами та переданих безкоштовно. 

Всього за 2015 рік надійшло 1047 електронних документів, які 

поповнили Електронну бібліотеку НБ: 

- навчальна література – 269; 

- дисертації, автореферати, монографії – 31; 

- публікації професорсько-викладацького складу – 355; 

- історія та сьогодення ТДАТУ – 84; 

- нормативно-технічна документація – 163. 

Впродовж року було вилучено 1609 прим. зношених, втрачених, 

застарілих видань. 

 

Електронні ресурси наукової бібліотеки 

 

Продовжується створення інформаційних ресурсів власної генерації.  

Електронний каталог (ЕК) – основний довідково-пошуковий апарат 

бібліотеки, найбільш затребуваний засіб доступу до фондів, що містить крім 

відомостей про фонд та нові надходження до бібліотеки аналітичні БД.  

На кінець року у НБ створено 14 БД, з яких 8 бібліографічних, 6 

повнотекстових, які налічують 73825 записів. За 2015 рік до ЕК було внесено 

9 тис. записів. Впродовж року звернень до ЕК – 12950. 

Електронна бібліотека (ЕБ) створена на базі програми «ІРБІС – 64». 

Найбільший інтерес для користувачів являють повнотекстові бази даних, що 

є сьогодні однією з найсучасніших форм подання інформації. Джерелами 

комплектування електронних ресурсів є: електронні ресурси на дисках, 
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самостійно створені електронні ресурси, web-ресурси, електронні ресурси 

ВНЗ. 

Станом на 01.01.2016 р. Електронна бібліотека налічує 36457 

документів, 80% з яких навчального характеру. В структуру Електронної 

бібліотеки входять: 

- 6 повнотекстових БД – 4610 док.; 

- На FTP-сервері – БД НМКД – 15100 док. з 528 дисциплін; 

- СД-диски – 741 (31847 док.) 

За 2015 рік до Електронної бібліотеки та Електронного каталогу через 

сайт наукової бібліотеки звернулось 12950 користувачів, ними було 

переглянуто та скопійовано понад 105760 тис. електронних документів. 

Доступ до повнотекстових матеріалів здійснюється після проходження 

авторизації. 

 

Інституційний репозитарій ТДАТУ (ElarTSATU) 

 

Значна частина вищих навчальних закладів та наукових установ 

підтримують концепцію відкритого доступу до інформації через реалізацію 

моделі так званого Інституційного Репозитарію. У травні 2015р. на вченій 

раді ТДАТУ було прийнято рішення про створення відкритого електронного 

архіву – ElarTSATU, створеного на платформі DSpace 5.3. У ході роботи з 

Репозитарієм були створені 29 колекцій, які включають публікації кафедр, 

НДІ, структурних підрозділів ТДАТУ та його коледжів. З вересня 2015 р. у 

Репозитарій було внесено 314 документів. За 4 місяця до Репозитарію 

звернулося 3382 користувача. 

 

Проектна діяльність наукової бібліотеки 

 

У звітному році продовжилось розробка таких проектів: 

- Цінні та рідкісні видання у фондах НБ: виявлення, вивчення та опис; 

- Навчись легко вчитися; 

- Національно-патріотичний проект «З Україною в серці»; 

- Життєвий шлях на освітянській ниві; 

- Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ; 

- «Наукові напрями ТДАТУ»; 

- «Публікаційний профіль університету». 
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховання нової генерації громадян, наділених почуттями 

патріотизму і обов’язку перед суспільством, з високою громадянською 

зрілістю та професійною компетентністю – одне із провідних завдань 

ТДАТУ. 

Зусилля науково-педагогічних працівників ТДАТУ як наставників 

спрямовані на виховання цілісної, гармонійно розвиненої особистості, 

фахівця з сучасним рівнем професійної підготовки і широким світоглядом, 

незалежним рівнем загальної, національної та правової культури. 

Зміст виховної роботи в університеті базується на основних 

положеннях Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, 

Закону України «Про вищу освіту»; відповідає завданням Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді на 2015–2019 роки, Стратегії 

національно-патріотичного виховання молоді на 2016–2020 роки, іншим 

державним нормативно-правовим документам. 

Враховуючи основні нормативні акти щодо здійснення виховного 

процесу у вищих навчальних закладах України, науково-педагогічні 

працівники університету реалізують наступні завдання: 

- реалізація конкретних заходів щодо розвитку у студентства поваги 

до прав і свобод громадянина України, конституції України, державної 

символіки України виховання у молоді віри у верховенство Закону; 

- виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного 

минулого Українського народу; 

- опанування культурного надбання українського народу; 

- формування здорового способу життя; 

- виховання поваги до обраної професії, до традицій свого 

навчального закладу, впевненості у своєму майбутньому; 

- розвиток та ствердження студентського самоврядування. 

Виховна робота в університеті здійснюється відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання ТДАТУ; згідно з Положенням про 

Систему виховної роботи ТДАТУ; згідно з річним Комплексним планом 

виховної роботи ТДАТУ на навчальний рік. Напрямки дій Комплексного 

плану виховної роботи ТДАТУ наступні: організаційна робота; тематика 

проведення щотижневих кураторських годин в академічних групах; 

національно-патріотичне виховання; морально-правове виховання; 

професійне, трудове виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне 

виховання; екологічне виховання; сімейно-родинне виховання; виявлення, 

навчання і підтримки розвитку обдарованої студентської молоді; робота 

структурних підрозділів Системи виховної роботи; підведення підсумків 

(різноманітні огляди-конкурси на рівні університету спільно з 

профспілковим комітетом). Форми і методи виховної роботи за цими 

напрямками спираються на народні традиції, кращі надбання національної 

та світової педагогіки.  

Напрям національно-патріотичне виховання проводиться з метою 
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формування людини, готової до 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, що включає: 

- відзначення Дня захисника України, визволення України і м. 

Мелітополя від німецько-фашистських загарбників; 

- обов’язкові екскурсії до національних історико-культурних 

заповідників і музеїв, відвідування обласного Краєзнавчого музею в м. 

Запоріжжі, де проходять культурно-просвітницькі патріотичні заходи; 

- зустрічі з видатними людьми України, зі справжніми патріотами – 

учасниками бойових дій на сході України, учасниками АТО; 

- постійні зустрічі студентів з членами Ради ветеранів міста, 

університету на кураторських годинах; 

- участь у міських заходах до Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня 

миру та багато ін. 

Великий виховний вплив на студентство мало відзначення багатьма 

заходами Дня Незалежності України, Дня соборності і свободи, Дня 

захисника України, Дня Українського козацтва. 

Морально-правове виховання проводиться з метою прищеплення 

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

державної символіки, розвитку правової культури, 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 та ін. 

В університеті працює правовий лекторій, в якому планово 

проходять лекції юристів, викладачів-правовиків кафедри Суспільно-

гуманітарних наук. 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 фаховими навичками та вміннями на основі сучасних знань 

про ринкову економіку, може самостійно віднайти застосування власним 

здібностям у системі виробництва. Виконанню завдань цього напряму, 

перш за все, сприяють Дні факультетів, які проходять за окремим планом. 

Художньо-естетичне виховання проводиться з метою формування та 

розвитку естетично сприйняття світу, формування естетичних поглядів, 

смаків, які ґрунтуються на народній культурі та кращих надбаннях 

цивілізації. 

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, заняття фізичною культурою. 
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Екологічне виховання проводиться з метою формування екологічної 

культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, 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 з благоустрою території міста в рамках 

Всеукраїнської програми «Зробимо України чистішою»; 

- екологічні акції «Чистий берег» щодо благоустрою берегу річки 

Молочна на території Мелітопольського району; 

- акції для студентів міста «Освітній геокешинг» на території 

міського парку відпочинку ім. М. Горького; 

- науково-практична конференція «Духовна екологія – шлях до 

гармонізації особистості», метою якої є утвердження екологічної культури 

як основи виховання людини нової формації; 

- науково-практична конференція «Екологічні проблеми сучасного 

світу та шляхи їх вирішення» та інш. 

Сімейно-родинне виховання проводиться з метою сприяння 

вихованню фізично і морально здорової особистості, ознайомлення 

студентів з законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і 

психології сімейного життя, закріплення толерантних норм поведінки у 

відношеннях юнаків та дівчат. 

Складовими Системи виховної роботи ТДАТУ з реалізації виховних 

завдань, заходів Комплексного плану виховної роботи в університеті є: 

- ректорат; 

- деканати факультетів; 

- кафедри факультетів; 

- тематичні комісії (підрозділи) з виховної роботи; 

- наукова бібліотека університету (НБУ); 

- центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету; 

- спортивний клуб університету «Таврія-університет»; 

- відділ технічних засобів навчання і інформації університету; 

- музей історії університету; 

- органи студентського самоврядування (ОССВ) університету. 

Основні заходи ректорату з точки зору організації виховного 

процесу в університету є наступні: 

- вироблення університетської стратегії виховної роботи; 

- забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної 

роботи, забезпечення управління та гуманітаризації навчально-виховного 

процесу; 

- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів; 

- зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю 

університету провідних фахівців-виробничників; 

- координація взаємодії підрозділів системи навчально-виховної 

роботи, координація діяльності заступників деканів з організаційно-

виховної роботи; 
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- організація допомоги викладачам-кураторам у проведенні 

позанавчальної виховної роботи зі студентами, формування збірки 

«Організаційних матеріалів куратора групи», координація діяльності Ради 

кураторів університету; 

- організація функціонування органів студентського 

самоврядування, забезпечення взаємодії адміністрації та студентського 

самоврядування, проведення для студентського активу занять «Школи 

лідерства»; 

- проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних 

конференцій, семінарів виховного характеру, підведення підсумків 

різноманітних студентських творчих конкурсів за низкою номінацій; 

- узагальнення позитивного досвіду виховної роботи, організація 

наукових досліджень з проблем виховання у вищій школі, видання 

тематичного університетського збірника науково-методичних праць. 

Заходи та завдання виховного характеру деканатів факультетів 

наступні. Заступники деканів, що очолюють організаційно-виховну роботу 

на факультетах та в гуртожитках факультетів: 

- проводять посеместрове планування виховної роботи; 

- надають організаційну та методичну допомогу кураторам 

академічних груп факультету, контролюють проведення кураторських 

виховних годин, проводять семінари кураторів груп; 

- складають і контролюють графіки відвідувань та чергування 

викладачів у студентських гуртожитках, беруть безпосередню участь у 

поселенні студентів у гуртожиток; 

- координують роботу студентських рад на факультеті та в 

гуртожитку. 

Місце кафедр факультетів у виховному процесі університету – 

формування виховного впливу викладачів на студентство під час 

проведення занять, забезпечення роботи в кожній академічній групі 

кураторів груп, організація роботи на кафедрах різноманітних гуртків та 

клубів за інтересами, проведення різнопланової науково-дослідної роботи 

разом зі студентами. 

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 закріплених академічних групах та 

студентських гуртожитках; 

- організовують проведення планових загальних зборів групи, 

організовують зустрічі, бесіди, диспути, залучають фахівців до роботи зі 

студентством; 

- постійно контролюють виконання навчального плану та 

відвідування занять студентами групи; 

- спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності, 
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правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності; 

- забезпечують участь студентів у факультетських, загально 

університетських масових заходах та у громадському житті факультету, 

університету; 

- проводять індивідуальну роботу із батьками студентів, які є 

неуспішними в навчанні, мають пропуски занять з неповажних причин, 

порушують правила внутрішнього розпорядку, в гуртожитку в т.ч.; 

- систематично опікуються житлово-побутовими умовами 

студентів. 

Викладачі куратори 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 форм і 

змісту проведення виховної роботи на кафедрах університету. На початку 

навчального року і в кінці кожного семестру проводяться семінари 

кураторів груп на рівні університету і факультетів, на яких аналізується 

стан та підводяться підсумки виховної роботи. 

Протягом останніх років в університеті проводиться конкурс 

«Кращий куратор академічної групи» (в рамках Всеукраїнського конкурсу 

серед кураторів аграрних ВНЗ). 

Відповідно до Положення про конкурс: 

«Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації 

кураторської діяльності в загальній Системі виховної роботи ТДАТУ, 

підвищення ролі, престижності і мотивації кураторської діяльності, 

об’єднання колективів академічних груп, національно-патріотичного 

виховання, підвищення правової культури, етичного і фізичного 

вдосконалення студентів. 

Завдання конкурсу є: 

- розвиток інтересу викладачів до поглиблення знань з педагогіки, 

психології, вдосконалення їх педагогічної майстерності; 

- аналіз і оцінка системи роботи куратора, виявлення і 

розповсюдження кращого досвіду кураторської діяльності з виховної 

роботи; 

- підвищення престижності куратора та його ролі у навчально-

виховному процесі, вихованні особистості, формуванні фахівців. 

На першому етапі конкурсу конкурсна комісія розглядає матеріали 

всіх кураторів факультетів. У фінальній частині розглядаються матеріали 

кращих кураторів факультетів та визначаються переможці. 

Оцінювання роботи кураторів здійснювалось за рядом критеріїв з 

оцінкою кожного за 5-ти бальною системою, переможець визначався за 

сумою балів. Конкурсна комісія з представників ректорату, деканатів, 

профкому та студентської ради університету, розглядає такі матеріали: 

- розгорнуту анкету куратора групи (за запропонованою формою); 

- плани виховної роботи в групі на поточний навчальний рік; 
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- журнал куратора академічної групи; 

- психолого-педагогічну характеристику групи; 

- опис власного досвіду виховної роботи, форми і методи роботи, 

інноваційність та оригінальність виховної технології куратора, опис 

педагогічної проблеми, над якою працює куратор; 

- сценарії виховних заходів, розроблених особисто і проведених в 

групі, фотозвіт виховних заходів; 

- фотоматеріали, що висвітлюють життя студентів групи – літопис 

групи (за результатами університетського фотоконкурсу «Куратор і моя 

академічна група»); 

- інші матеріали, що розкривають творчі здобутки куратора групи. 

При оцінюванні враховуються наступні показники: 

- наявність необхідної документації (папка куратора); 

- успішність і відвідування занять студентами групи; 

- проведення кураторських годин: зміст, явка; 

- участь студентів групи в обласних та всеукраїнських наукових 

олімпіадах, конференціях, тематичних конкурсах; 

- участь студентів групи в масових заходах факультету та 

університету; 

- організація спортивно-оздоровчої роботи серед студентів групи; 

- робота студентського самоврядування в групі, представництво 

студентів групи у складі студентських рад факультету, гуртожитку, 

університету; 

- дотримання студентами групи правил внутрішнього розпорядку; 

- виховна робота зі студентами групи в гуртожитку та інше. 

Кращим кураторами останніх років є:  

1. Болтянська Наталія Іванівна (МТФ, каф ТСТТ). 

2. Нестерчук Діна Миколаївна (ЕнФ, каф. ЕТіЕМ). 

3. Сокіл Яна Сергіївна (ФЕБ, каф. Маркетинг). 

4. Шлеїна Людмила Іванівна (ННІЗУП, каф. СГН). 

5. Михайленко Олена Юріївна (ФІКТ, каф. ТМ). 

6. Карпенко Костянтин Маркович (ФАТЕ, каф. Рослинництво). 

Активно працює за напрямками виховання в Системі виховної 

роботи університету кафедра Суспільно-гуманітарних наук (СГН). 

Кафедра проводить в студентській аудиторії лекції та бесіди 

просвітницького характеру. Тематика лекцій та бесід гуманітарного циклу 

для виступу на кураторських годинах формується відповідно до потреб 

сьогодення. 

Деякі із запропонованих тем: політична реформа в Україні – шлях до 

демократизації суспільства; методи цивілізованого вирішення конфліктів в 

міжособистісних стосунках; виховання студентів в дусі толерантності; 

результати моніторингу студентів ТДАТУ на підставі соціологічних 

досліджень; бюджет часу студента – логіка формування; вплив ЗМІ на 

моральний облік сучасного студента; основи української державності, 

культури та духовності, права, етики, психології, діловодства; 
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євроінтеграція України; земля як предмет купівлі-продажу: «за» і «проти»; 

українська державна символіка; моделювання ризикових ситуацій для 

прийняття управлінських рішень та багато інших. 

У 2015 році за участі кафедри СГН, НБУ та ЦКіД університету було 

організовано й проведено декілька загальноуніверситетських заходів з 

національно-патріотичного виховання. Це: 

- 10 березня 2015р. співробітниками кафедри СГН та НБУ було 

проведено мітинг, присвячений вшануванню пам’яті Великого Кобзаря. У 

мітингу взяли участь як викладачі, так і студенти університету. Студенти 

декламували поезію Т.Г. Шевченка, власні твори, присвячені Великому 

Кобзареві. 

- 16 березня 2015р. пройшли Шевченківські читання. З уст 

учасників звучали різні за змістом і направленістю поезії Т.Г. Шевченка, 

що не змогли залишити байдужим жодного слухача. 

- 19 березня 2015р. було проведено літературно-музичну 

композицію на тему: «Я вибрала долю собі сама», присвячену видатній 

українській поетесі Ліні Василівні Костенко. Поетичне слово Ліни 

Костенко пророче, наповнене філософською глибиною, високою 

духовністю, збагачене й розцвічене всіма барвами веселки.  

- 8 квітня 2015 року кафедрою СГН та студентською радою 

університету було проведено захід «Вчимося розписувати писанку». Мета 

заходу: розширити і поглибити знання студентів про найдавніше свято, 

традиції нашого народу щодо святкування Великодня; ознайомити із 

символікою знаків на писанках; виховувати любов до нашого народу, його 

традиції, минулого і сучасного. 

- Відповідно до Указу Президента України «Про заходи з 

відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни» та плану заходів 

університету, 7 травня 2015р. було проведено відео заняття з обговоренням 

документального фільму «Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій 

світовій війні» режисера Святослава Новицького. 

- «Пам’ятаємо, перемагаємо». З цими словами пов’язана Акція 

пам’яті, яку підготували і провели співробітники кафедри СГН та НБУ 8 

травня 2015р. 

- 21 травня 2015р., в рамках Всеукраїнського свята вишиванки, 

відбувся виховний захід на тему: «А над світом українська вишивка цвіте». 

Дрес-кодом дня була вишиванка – і весь університет замайорів 

різнобарвними візерунками української вишивки на фоні українських 

пісень і танців. У заході взяли участь не лише студенти, а й весь ректорат, 

багато співробітники університету. 

- 7 жовтня 2015р. в Мелітопольському краєзнавчому музеї (МКМ), з 

нагоди святкування Дня Українського козацтва, відбувся патріотичний 

урок «Козацькому роду нема переводу». Це державне свято відзначається з 

1999 року за Указом Президента України в день релігійного свята Покрови 

Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Наукові співробітники МКМ підготували 
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цікаві історичні факти зі сторінок нашого славного минулого, коли в 

Україні у продовж 300 років було таке феноменальне явище як Запорозька 

Січ. Також, на заході були представлені предмети побуту часів козацтва з 

фондів МКМ. 

- Відповідно до Указу Президента України «Про відзначення у 2015 

році Дня захисника України» з метою вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових 

традицій українського народу, сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу у суспільстві, 13 жовтня 2015р. було підготовлено і 

проведено святковий захід на тему: «Мужність і відвага крізь покоління», 

який відбувся в ЦКіД і був присвячений цій знаменній даті. У цю святкову 

годину ми віддаємо данину поваги сивочолим ветеранам, які грудьми 

захищали нашу землю у ІІ Світовій війні, мужнім воїнам-

інтернаціоналістам, які виконували миротворчий обов’язок, захищали та 

зберігали мир на Землі, а також сьогоднішнім захисникам Вітчизни, що 

боронять нашу свободу і незалежність на Сході України, бо у їхніх руках 

спокій та безпека Батьківщини нашої. Усі присутні зі сльозами на очах 

слухали вірші та пісні у виконанні наших студентів. Дуже зворушливими 

були виступи першого проректора університету О.Г. Скляра та начальника 

штабу батальйону «Карпатська Січ», доцента кафедри Мобільні 

енергетичні засоби О.О. Зуєва. У залі також були присутні безпосередні 

учасники бойових дій на Сході України зони АТО. Цього ж дня було 

проведено відеозаняття з обговоренням документального фільму 

«Аеропорт» режисера А.Сеітаблаєва та фрагментів художніх фільмів 

«Залізна сотня», «Нескорений» та один – в полі воїн». 

- 3 листопада 2015р. було проведено військово-патріотичний захід 

на тему «У війни не жіноче обличчя». Студенти різних факультетів 

підготували доповіді та презентації з даної тематики і з погляду філософії 

висвітлили дане питання. Закінчили захід цитатою з книги «У війни не 

жіноче обличчя» нобелівського лауреата з літератури 2015 року, Світлани 

Алексієвич: «Якщо не забувати війну, з’явиться багато ненависті. А якщо 

війну забувають, починається нова». 

- Однією із яскравих подій тижня української писемності та мови 

стала зустріч студентів університету з українським поетом, автором збірок 

поезій «Крони дитинства», «Петрогліфи», «Тяжіння сонця», «Мрія і 

любов», «Світ очей моїх», «Шесть часов вечера после весны», 

«Фантастичне купуасу», «Дорога крізь хату», «Храм голосів», «Зірка 

Вітанія», «Мелітопольська паралель» та багатьох інших, членом 

Національної спілки письменників, лауреатом обласної, республіканської 

та міжнародної премій Олегом Гончаренком. 

- До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні було проведено 

декілька заходів: 1) 20.11.2015 р. студенти університету відвідали 

експозицію Мелітопольського краєзнавчого музею, присвячену 

голодомору 1932-1933 років на Мелітопольщині. 2) Було проведено відео 

урок з демонстрацією фільму «Хлібна гільйотина» зі студентами всіх 
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факультету. 3) Викладач Шлєіна Л.І. 25.11.2015 р. провела зведену 

кураторську годину на тему: «ВІДЛУННЯ ГОЛОДОМОРУ». 

- 19 листопада 2015р. було проведено тематичну бесіду, на якій 

студенти підготували доповіді та презентації, присвячені революційним 

подіям Революції Гідності 2004 року. Президент України підписав Указ 

«Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи». Цей день 

припадає на 21 листопада. Україна – це територія гідності та свободи. 

Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який 

був Святом Свободи і Революція 2013 року – Революція Гідності. 

- Студенти ТДАТУ – переможці Обласного конкурсу «Патріотизм у 

долі Запоріжжя»! 26 листопада 2015р. у Запоріжжі відбувся фінал 

щорічного Обласного літературно-дослідницького конкурсу «Патріотизм у 

долі Запоріжжя». У номінації «Патріотизм мирних років періоду після 

Великої Перемоги 1945» І місце посів студент 11 АГ групи факультету 

АТЕ Шевченко А.І., ІІІ місце – студентка 11 МК факультету ЕтаБ групи 

Вовк І.В. 

Протягом останніх років в університеті діє рейтингове оцінювання 

діяльності кафедр університету, виховної роботи в т.ч. Рейтинг діяльності 

– кількісний показник результатів якості роботи кафедр, що формується за 

основними напрямами діяльності. Система діє на основі Положення про 

методику рейтингового оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ та 

Положення про критерії оцінювання показників рейтингу кафедр ТДАТУ. 

Виховна робота в рейтинговій таблиці оцінюється сумою балів за 18 

основними та 6 додатковими базовими показниками. Кращою кафедрою 

протягом 2-ох останніх років було визнано кафедру «Суспільно-

гуманітарних наук» (зав. каф. доц. Максимець О.М.). 

Основна задача тематичних комісій Системи виховної роботи – 

організація на професійному рівні виховних заходів за напрямками 

виховання. Склад комісій формується 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 в університеті, виховної роботи кураторів груп. 

Наукова бібліотека університету, як один із основних культурно-

інформаційних підрозділів університету, велику увагу приділяє набуттю і 

розповсюдженню культурних та духовних цінностей серед студентської 

молоді. 

Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на 

студентство через: масові заходи, огляди-бесіди до знаменних дат, 

бібліографічні огляди, роботу літературно-музичного клубу «Ліра», 

презентації «Бібліотечна стежина» для студентів 1-го курсу, книжкові 

виставки, тематичні вечори для академічних груп та інше. 

Впродовж 2015 р. науковою бібліотекою університету було 

проведено більш як 200 просвітницько-виховних заходів, а саме: 

тематичних виставок і переглядів літератури – 175; віртуальних виставок – 
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6; літературно-тематичних вечорів, творчих проектів – 2; тематичних бесід 

– 13; презентація бібліотеки/екскурсії/виступи на радіо – 1/8/3; патріотичні 

години та години-реквієм – 5; години спілкування, посвяти та вшанування 

– 3; акції – 6. 

Розроблено ряд тематик виступів співробітників бібліотеки на 

кураторських годинах, в студентській аудиторії. Деякі з них: студентство: 

історія та сучасність; сім чудес світу: минулі і сучасні; сім чудес України; 

етика ділового та повсякденного спілкування; це було в Мелітополі (роки 

війни); історія та сучасність ТДАТУ; еліта нації (видатні особистості 

України); Мелітополь – інтеркультурне місто; Пересопницьке Євангеліє – 

духовна святиня народу; модний дозор: мода від минулого до сучасності; 

природні перлини Запорізького краю; славний гетьман України – Богдан 

Хмельницький; Шевченко – художник; Білл Гейтс – людина, що змінила 

світ, та багато інших. 

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». У 

ході заходу фахівці бібліотеки ознайомили першокурсників з історією 

бібліотеки, її інформаційними ресурсами і послугами, які надаються 

користувачам сьогодні. 

- Презентація залу електронних ресурсів. 

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

папірусного сувою – до електронної книги», «Сучасні технології 

навчання», «Тобі, першокурснику!» та ряд інших. 

Виставки та перегляди навчального характеру допомагають студенту 

зорієнтуватись у виборі навчальної літератури. Найбільший інтерес мали 

виставки-огляди: «Вивчаємо в семестрі», «Тобі, агрономе», «Готуємось до 

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

курсову і дипломну роботу», «Вмій учитись», «Ресурси Інтернет для 

навчання» та інш. 

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. 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. Серед найбільш важливих були 

такі заходи: 

- Національно-патріотичний проект «З Україною в серці»; 

- Заходи до 201-річниці з дня народження Т.Г. Шевченко; 

- Комплекс заходів «Вшанування воїнів» (воїнів АТО та до 70-річчя 
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Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні); 

- Заходи до Дня вишиванки; 

- Заходи до Дня захисника України; 

- Заходи до Року Європи в Україні; 

- Заходи щодо виконання державної програми Молодь України; 

- Заходи до Міжнародного дня миру; 

- Заходи щодо 2013-2022 рр. – міжнародне десятиріччя зближення 

культур; 

- Заходи до Дня Гідності та Свободи; 

- Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. та 

політичних репресій; 

- Заходи, присвячені популяризації здорового способу життя; 

- Заходи до відзначення ювілеїв видатних вчених, письменників; 

- Година-посвята «Пам'яті маестро» (з нагоди відкриття 

меморіальної дошки на честь засновника та художнього керівника першого 

в місті Мелітополі народного естрадного оркестру Олександра Івановича 

Чигрина); 

- Стендові культурологічні акції «Будь українцем! Читай 

українською».  

Центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету є основним місцем 

проведення загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової 

роботи. В ЦКіД, крім проведення різноманітних культурно-масових 

заходів, організовано клубну роботу, роботу колективів художньої 

самодіяльності. В ЦКіД університету діє на постійній основі до 20 базових 

колективів художньої самодіяльності університетського рівня та більше 50 

художніх колективів факультетів, до діяльності яких залучено більш як 500 

студентів університету. 

Базовими колективами художньої самодіяльності університету є: 

- Народний Хореографічний ансамбль «Юність» 

- Зразковий Ансамбль сучасного танцю «Світлана» 

- Танцювальна група «Дзеркало» 

- Народний театр естрадної пісні 

- Народний Студентський хоровий колектив української пісні 

- Вокальний колектив (студія) «Колаж» 

- Студія сольного співу 

- Музичний фольклорний колектив 

- Молодіжна студія «Студія Майстер Слова» (студія «СМС») 

- Студентський театральний колектив 

- Інструментальна студія «Диксиленд-Академія» 

- ВІА «Кондиціонер» 

- Студія сучасної музики (запис та обробка фонограм та інш.) 

- Команди КВК університету та факультетів. 

У 2015 році на базі та за участі ЦКіД було проведено, більш як 100 

загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного 

рівня. 
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Серед них найбільш значимі: 

- Урочисті заходи до для першокурсників «День знань» 

- Конкурс (між факультетський) «Нові імена» 

- Посвята в студенти на факультетах 

- Тематичних захід-презентація «Бібліотечна стежина» (разом з 

науковою бібліотекою університету) 

- Тематичний вечір до Дня народження Кобзаря (разом з кафедрою 

«Суспільно-гуманітарних наук») 

- Концертна програма до міжнародного Дня студентів «Студентська 

рада збирає друзів» 

- КВК-концерт, присвячений 10-річчю команди «УТ-1» 

- Звітний концерт творчих колективів ЦКіД 

- Концерт для бійців АТО, м. Святогорськ 

- Концерт до дня працівника освіти «Таланти твої, ТДАТУ» 

- Урочистий концерт до дня працівника сільського господарства 

«Мій Запорізький край» 

- Конкурсна програма факультету Економіки та бізнесу «Хто 

зверху?» 

- Тематичні концерті програми до дня відкритих дверей 

- Фестивалі КВК, в рамках Відкритої ліги КВК університету (для 

ВНЗ південно-східного регіону України) на Кубок ректора ТДАТУ «Кубок 

Таврії» 

- Новорічні заходи для співробітників, новорічні ранки для дітей 

співробітників (театралізоване свято) 

- Тематичний захід до Дня Святого Валентина «Амурчики ТДАТУ», 

конкурсна програма до Дня закоханих 

- Конкурс факультету Економіки та бізнесу (відкритий) «Красуня 

економічного факультету» 

- Концерті програми до Міжнародного жіночого дня «8 Березня» 

- Тематичний захід факультету Агротехнологій та екології 

(відкритий) до Дня Землі, Дня факультету 

- Тематичний захід факультету Інженерії та комп’ютерних 

технологій (відкритий) до Дня факультету «Я все можу...» 

- Всеукраїнський фестиваль народної творчості серед колективів 

аграрних ВНЗ «Софіївські зорі», університетський та обласний етапи» 

- Тематичний захід, концертна програма механіко-технологічного 

факультету (відкритий) «Студентська весна» 

- Загально університетський тематичний конкурс-шоу «Міс та 

містер ТДАТУ» 

- Урочисті заходи до Дня Перемоги, вогник для ветеранів війни на 

день визволення міста від німецько-фашистських загарбників 

- Міські концерти до дня визволення міста від німецько-

фашистських загарбників (Палац культури ім. Т.Г. Шевченко) 

- Концерти-вручення дипломів на факультетах 

- Міський концерт до річниці Незалежності України 
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- Обласні змагання «Запорізька січ» м. Запоріжжя та багато інших. 

Серед видатних досягнень художніх колективів університету 

останніх років можна відмітити наступне. 

На основі рішення жюрі етапів Всеукраїнського фестивалю 

художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ України «Софіївські 

зорі» переможцями неодноразово було визнано: народний Студентський 

хоровий колектив української пісні; зразковий Ансамбль сучасного танцю 

«Світлана»; народний Хореографічний ансамбль «Юність»; молодіжна 

студія «Студія Майстер Слова» (студія СМС); інструментальна студія 

«Диксиленд-Академія». 

Зразковий Ансамбль сучасного 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 2015 році такі художні колективи ЦКіД університету прийняли 

участь у ряді конкурсів і фестивалів та отримали перемоги: 

1. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі-

2015» обласний етап, Диплом І ступеня вибороли: Зразковий ансамбль 

сучасного танцю «Світлана», Народний хореографічний ансамбль 

«Юність», Народний Студентський хоровий колектив української пісні; 

Хореографічний дует «Дзеркало»; Дарія Гриднєва, Вадим Лисенко, 

Олександр Онисько – солісти вокальної студії «Колаж», Молодіжна студія 

«СМС». 

2. Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад-

2015». Переможець зонального (м. Мелітополь) і обласного турів Артем 

Черкашин – соліст Зразкового ансамблю сучасного танцю «Світлана».  

3. Міський конкурс «Голос Мелітополя» м. Мелітополь, І місце – 

Вадим Лисенко. 

4. Міжнародний конкурс-фестиваль «Медовий край - 2015». м. 

Мелітополь, лауреат фестивалю Дарія Гриднєва - солістка вокальної студії 

«Колаж». 

5. Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування 

«Спадщина-2015». Переможці регіонального (м. Мелітополь) і фінального 

турів в номінації «Сучасна патріотична пісня»: диплом I ступеня 

Олександр Онисько, диплом IІ ступеня Вадим Лисенко – солісти вокальної 

студії «Колаж». 

На високому рівні розвиток художньої самодіяльності має місце у 

Новокаховському, Василівському, Ногайському, Мелітопольському, 

Бердянському коледжах університету. 

Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» здійснює виховну 

роботу серед студентства через роботу спортивних секцій, проведення 

спортивно-масових заходів, проведення спартакіад серед студентів і 

співробітників університету, організацію участі спортсменів університету 

у спортивних змаганнях різного рівня (спорт високих досягнень). 
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В спортивному клубі університету «Таврія-університет» 

культивується 13 видів спорту: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, 

пауерліфтинг, атлетична гімнастика, аеробіка, гирьовий спорт, вільна 

боротьба, настільний теніс, шахи, шашки, легка атлетика. В спортивних 

секціях університету в останні роки займається понад 1 тис. студентів. 

Серед студентів-спортсменів – два майстра спорту міжнародного класу, 8 

майстрів спорту України, 24 кандидати у майстри спорту України, більше 

300 розрядників різного рівня. 

Серед видатних досягнень спортивного клубу університету можна 

відзначити наступні: 

- представники студентської команди з пауерліфтингу – переможці 

Кубку України серед студентів, призери Кубку України, чемпіонату 

України, чемпіонату Європи; 

- представники студентської команди з гирьового спорту – чемпіони 

та призери чемпіонату Світу, чемпіонату України серед юніорів, призери 

багатьох міжнародних змагань, 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; 

- університетська команда з волейболу – переможець багатьох 

обласних та міських змагань, представники команди університету по 

волейболу – учасники чемпіонату України у вищій лізі; 

- університетські команди з баскетболу та футболу – переможці 

багатьох обласних та міських змагань. 

Спортсмени університету у 2015 році були учасниками та стали 

призерами і переможцями ряду значимих спортивних змагань: 

- Кубрак Іван – І місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед 

юніорів, ІІ місце на чемпіонаті України серед студентів з гирьового спорту, 

ІІ місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед чоловіків; 

- Конюхов Роман – ІІ місце на чемпіонаті України серед юніорів з 

гирьового спорту; 

- Маранді Павло – ІІ місце на чемпіонаті України з гирьового спорту 

серед юніорів; 

- Олійник Валентин – ІІІ місце на чемпіонаті України з гирьового 

спорту серед юніорів. 

У минулому році за підсумками загального заліку студентської 

спартакіади серед аграрних ВНЗ Міністерства освіти і науки України 

ТДАТУ зайняв: 

- V загальне командне місце серед 20 ВНЗ у Всеукраїнських 

спортивних іграх серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів 

акредитації; 

- збірна команда ТДАТУ з баскетболу – I місце у Всеукраїнських 

спортивних іграх з баскетболу серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-

ІV рівнів акредитації (тренер – Богданов Є.Д.); 
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- збірна команда ТДАТУ з вільної боротьби – І місце у Всеукраїнських 

спортивних іграх з вільної боротьби серед студентів аграрних ВНЗ України 

ІІІ-ІV рівнів акредитації (тренер – Абдуллаєв А.К.); 

- збірна команда ТДАТУ з гирьового спорту – ІІ місце у 

Всеукраїнських спортивних іграх з гирьового спорту серед студентів 

аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації (тренер – Кубрак С.І.); 

- збірна команда ТДАТУ з волейболу – І місце в Кубку ректору 

ТДАТУ серед міських команд (тренер – Мілаєв О.І.); 

- збірна команда ТДАТУ з баскетболу – І місце в першості м. 

Мелітополя з баскетболу (тренер – Богданов Є.Д.); 

- збірна команда ТДАТУ з футболу – ІІ місце в Кубку м. Мелітополя з 

футзалу, 2015 рік (тренер – Зоря М.В.). 

Відділ ТЗН та інформації університету здійснює виховну роботу 

через культурно-масові заходи та заходи пізнавального характеру, 

інформаційне забезпечення обміну кращим досвідом організації виховної 

роботи кураторів академічних груп, перегляд кінофільмів за напрямками 

виховної роботи. За звітний період було підготовлено та вийшло в ефір 

більш як 2 тис. програм національно-патріотичних, військової тематики, 

професійних за напрямами підготовки університету, екологічних, 

морально-етичних, пропаганди здорового способу життя. 

Музей історії університету є одним із кращих музеїв серед ВНЗ 

системи аграрної освіти України. Музей постійно пропагує свою діяльність 

в студентській аудиторії, залучається до проведення низки різноманітних 

заходів. Музей історії університету: знайомить з історією створення, 

розвитку та досягненнями університету; сприяє патріотичному вихованню 

студентів; сприяє становленню їх світогляду. Музей університету приймає 

участь у формуванні середовища виховного впливу на студентство 

університету через 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 інш. 

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 наступні клуби: КВК, клуб інтелектуалів, 

клуб інформаційних технологій, клуб «Право», клуб молодої сім’ї, 

літературно-музичний клуб, клуб естетичного виховання, клуб мисливців, 

екологічний клуб «Людина і природа», клуб любителів здорового способу 

життя «Парьнас», клуб «Атлет», клуб «Політика і час», дискусійний клуб 

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

студентська теле-радіостудія, прес-клуб, клуб української культури та 

самобутності, клуб образотворчих мистецтв, факультатив «Домашня 

економіка» та інш. 

3начні успіхи має команда КВК «УТ-1» університету, яка протягом 

останніх років неодноразово була призером Аграрної ліги КВК України, 

багаторазовим переможцем міської ліги КВК. На базі клубу КВК 
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університету у 2013 році створено Відкриту лігу КВК на Кубок ректора 

ТДАТУ «Кубок Таврії», в якій приймають участь команди КВК ВНЗ 

південно-східного регіону України. 

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, науковою бібліотекою 

університету (на базі філій бібліотеки, що діють у кожному гуртожитку 

університету). Основні з виховних заходів, що проводились в гуртожитках: 

бесіди і зустрічі до святкових та знаменних дат, зустрічі з лікарями, 

юристами та працівниками правоохоронних органів, вечори запитань та 

відповідей на різну тематику (трудове, правове, естетичне, моральне, 

патріотичне, екологічне, фізичне виховання), трудові години з 

упорядкування території гуртожитків, бесіди щодо виконання вимог 

внутрішнього розпорядку, консультації з підготовки до здачі 

екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін. В кожному 

гуртожитку університету таємним голосуванням сформовані студентські 

ради. На основі рішень студентських рад приймаються рішення щодо 

поселення та виселення, проведення різноманітних акцій. В останні роки 

кожний мешканець гуртожитку за рішенням студентських рад гуртожитків 

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 збірник науково-методичних праць 

«Удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ», в якому 

висвітлюються концептуальні засади і передовий досвід виховної роботи. 

Вийшли з друку нові редакції Журналу куратора академічної групи, 

формується новий Посібник куратора академічної групи. 

В університеті активно діє студентське самоврядування. Мета і 

завдання органів студентського самоврядування (ОССВ) 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 ОССВ ТДАТУ спрямована на удосконалення навчально-

виховного процесу, покращення фахової підготовки студентів 

університету, виховання духовності і культури студентів, зростання у 

студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену 

справу. 

Заходи ОССВ ТДАТУ у відповідності до нового Закону України 

«Про вищу освіту» включають: 

- участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення 
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навчально-виховного процесу, покращення фахової підготовки, зміцнення 

дисципліни і порядку в університеті; 

- планування й організацію позанавчальних, виховних заходів, 

науково-практичних студентських конференцій; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, 

профорієнтаційній роботі, підвищенню іміджу університету; 

- захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків; 

- організація співробітництва із студентами інших навчальних 

закладів освіти і молодіжними організаціями (зарубіжними в тому числі); 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги 

студентам; 

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання 

час; 

- залучення студентів до художньої самодіяльності, фізичної 

культури, пропаганди здорового способу життя; 

- проведення студентських тематичних заходів, конкурсів та багато 

іншого. 

У структуру ОССВ ТДАТУ входять: Колегія студентів ТДАТУ; 

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

молодих вчених університету ТДАТУ); студентська ДНД ТДАТУ; 

Старостат; студентський профспілковий актив ТДАТУ. 

Колегія студентів ТДАТУ діє з 1999 року, в 2015 році відзначила 16 

років своєї діяльності. Колегія студентів університету, як базова структура 

ОССВ включає: студентські ради гуртожитків, студентські ради 

факультетів, студентську раду університету. Кожен з цих органів 

забезпечує зв'язок студентської громадськості з підрозділами та 

адміністрацією університету і сприяє волевиявленню студентів на 

відповідних рівнях. Студенти стають членами Колегії студентів ТДАТУ з 

моменту зарахування їх до університету. 

Студентська рада 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 студентів факультету. Організаційна структура 

студентських Рад факультетів включає 8 секторів. Сектори та основні 

напрямки їх діяльності наступні. 

Навчально-виховний сектор: сприяння в покращенні організації 

навчального процесу; покращення фахової підготовки студентів; взаємодія 

зі старостатом факультетів; створення і робота навчально-виховних 

комісій факультетів; представлення та участь студентства в предметних 

олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, республіканського 
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рівня; організація зустрічей із представниками виробництва. 

Науковий сектор: взаємодія із структурним підрозділом 

студентського самоврядування університету – НАСА «Інтелект» в 

питаннях залучення студентів на добровільних засадах до самостійної й 

колективної науково-дослідної роботи, розвиток, популяризація та 

підтримка наукової діяльності; організація та проведення щорічних 

наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених 

університету; профорієнтаційна робота з обдарованими випускниками 

шкіл регіону; 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; робота щодо оновлення довідника «Науковці 

університету» і електронної база даних щодо НДРС на кафедрах, основна 

мета яких інформувати студентів початкових курсів про існуючі в 

університеті напрямки науково-дослідної роботи студентів; впровадження 

на кафедрах журналу обліку роботи студентських наукових гуртків. 

Організаційний сектор: планування роботи студентської ради 

факультету; організація участі в конференціях, семінарах різного рівня 

щодо студентського самоврядування та молодіжного руху; зовнішнє 

представництво ради, студентства факультету; взаємодія із структурними 

підрозділами студентського самоврядування міста, області, 

різноманітними молодіжними організаціями; представлення та участь 

студентства факультету в громадських конкурсах університетського, 

обласного, республіканського рівня; організація заохочення студентів; 

участь в ротаційному формуванню складу ДНД факультету, груп охорони 

громадського порядку в гуртожитку як підрозділу ДНД факультету. 

Соціальний сектор: взаємодія із студентським профспілковим 

активом; проведення соціального захист через матеріальну допомогу; 

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 студентської ради факультету; створення 

студентських факультетських газет; функціонування студентського радіо 

факультету; участь у проведенні соціологічних досліджень. 

Студентський «Web-центр»: спрямований на створення власного 

Інтернет–ресурсу, що забезпечує необхідною інформацією студентів, 

абітурієнтів та іншу молодь з наступних питань: можливостей студентів 

університету щодо використання інновацій у навчанні, НДРС, практичній 

підготовці (зарубіжних практик в т.ч.), спорті, художній самодіяльності. 

Студентський «Web-центр» формує факультетську базу даних 

«ВИПУСКНИК ТДАТУ» у вигляді резюме-рекомендацій на кращих 

студентів старших курсів. 
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Культурно-масовий СЕКТОР організує та забезпечує: участь 

студентства факультету у різноманітних творчих конкурсах різних рівнів 

за номінаціями; проведення заходів до знаменних та історичних дат. 

Спортивно-масовий сектор організує та забезпечує: участь у 

спартакіадах за видами спорту; представлення студентства факультету у 

спортивних конкурсах різних рівнів; проведення 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 Колегії студентів ТДАТУ, погоджує їх з керівництвом 

університету. Організаційна структура студентської ради університету – 

аналогічна факультетській і включає 8 напрямків – секторів. Популярним у 

студентів ТДАТУ є волонтерський рух. Традиційними стали виїзди 

студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та 

проведення концертно-розважальних програм у дитячі будинки міста 

Мелітополя. Волонтерський загін Колегії студентів ТДАТУ «Таврія» (діє 

на основі Положення про волонтерську службу студентської ради 

університету з 2013 року) бере активну участь у благодійницькій та 

волонтерській роботі в університеті, в Запорізькій області, в місті 

Мелітополі та Мелітопольському районі. Він проводить акції спільно з 

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Радою 

ветеранів війни та праці університету. 

Студентські ради охоплюють всі сторони студентського життя, 

забезпечують зовнішнє представництво студентства університету на рівнях 

міста, області, держави; беруть участь у проведенні різноманітних 

конкурсів, спортивних змагань, спартакіад, семінарів, круглих столів, 

туристичних зльотів, благочинних акцій та ін. 

Сьогодні набуває нового, більш змістовного значення студентська 

науково-дослідна робота. В університеті за ініціативи студентів була 

створена Наукова асоціація студентів й аспірантів «Інтелект» ТДАТУ, 

головною ціллю діяльності якої стало залучення студентів на добровільних 

засадах до самостійної й колективної науково-дослідної й організаційної 

роботі з залученням 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. 

До органів студентського самоврядування належить студентська 

добровільна народна дружина (ДНД) ТДАТУ. 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 
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студентських гуртожитках, як підрозділів ДНД факультетів. 

На факультетах університету діє Старостат, в який входять старости 

академічних груп, курсів, потоків. Старостат – активний помічник 

деканатів у організації навчального процесу на факультетах. 

Студентський профком університету – складова профкому ТДАТУ. 

Важливим питанням у роботі профкому є облік та опіка соціально 

незахищених верств студентства. 

Також в університеті діє Президія (Вища студентська рада) ОССВ 

ТДАТУ з дорадчими функціями, до якої за посадами входять всі керівники 

структури ОССВ ТДАТУ. 

На VІІІ (2006 р.) Зльоті іменних стипендіатів та відмінників 

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

було прийнято рішення про створення Всеукраїнської об’єднаної 

студентської Ради з дорадчим голосом при Міністерстві аграрної політики 

України. Восени 2006 року була створена Всеукраїнська студентська Рада 

при Міністерстві освіти і науки України. На рівні області діють: 

Студентська рада при Голові Запорізької обласної державної адміністрації 

(створена у 2007 р.); при Запорізькій обласні раді діє Молодіжний 

парламент області (створений у 2009 р.). У 2011 році започатковано 

створення Молодіжного парламенту при Мелітопольській районній раді. 

Кращі студенти представляють інтереси ТДАТУ у цих Радах. 

З минулого року членами студентської ради ТДАТУ було 

ініційовано створення Громадсько-молодіжної організації «Союзу ділової 

аграрної молоді України» та при цій організації Всеукраїнського 

благодійного фонду аграрної молоді стосовно розвитку соціально-

навчальних інфраструктур та покращення конкурентоздатності аграрної 

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

Організаційна робота в цьому питанні триває.  

В минулому році представники студентського самоврядування 

університету і коледжів університету взяли участь у роботі ряду заходів 

Всеукраїнського і регіонального рівнів. Основні з них наступні: 

- Міжвузівська щорічна наукова конференція «Перспективи 

розвитку студентського самоврядування в Україні»; 

- 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»; 

- стипендіальні програми «Зробимо Україну енергоощадною», 

«Завтра.UA»; 

- конкурси Інституту стратегічних оцінок при Президентському 

фонді Леоніда Кучми «Україна 3000»; 

- Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук; 

- освітні семінари «Агро Перспектива» на базі господарства «Мрія 
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Агрохолдинг»; 

- Всеукраїнський Чемпіонат команд Клубу веселих і кмітливих 

(КВК) серед аграрних ВНЗ МОН України; 

- Всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього»; 

- обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки; 

- обласний фестиваль «Обласна студентська Січ»; 

- обласний конкурс «Державна служба – моя служба»; 

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

2015 році номінацій було 11; 

- 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 Другої Світової війни; 

- міські заходи до Дня Тетяни – покровительки студентів; 

- міська акція «Зроби своє місто кращим» та багато інших. 

Студентське самоврядування посідає важливе місце у системі 

навчально-виховної роботи університету, 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 в університеті може бути 

визначено за такими орієнтованими критеріями: 

- покращення успішності, якості знань, відвідування навчальних 

занять; 

- збільшення числа студентів переможців: всеукраїнських 

предметних олімпіад, 2-го туру Всеукраїнського конкурсу на кращу 

наукову роботу серед студентів, всеукраїнських творчих конкурсів за 

різними тематиками; 

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

гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях; 

- збільшення наукових, спортивних та інших досягнень студентів; 

- збільшення числа студентів, що беруть участь у благодійних 

акціях; 

- зменшення числа студентів, які порушують Правила внутрішнього 

розпорядку, зменшення числа порушень громадського порядку в тій чи 

іншій формі; 

- покращання екологічного (санітарного) стану громадських місць і 

аудиторного фонду університету;  

- покращання умов здійснення виховного процесу. 

У розрізі Концепції розвитку ТДАТУ на період 2016 – 2021 роки 
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можна виділити ряд конкретних задач щодо покращення напрямку 

діяльності університету «організаційно-виховна робота»: 
- посилити роль гуманітарної підготовки фахівців як фактора 

розвитку демократії та протистояння негативним соціальним проявам у 

суспільстві, збільшивши гуманітарну складову у кількості навчальних 

годин; 

- продовжити роботу науково-педагогічних працівників 

університету з виховання у студентів патріотизму, національної 

самообізнаності, любові до України та її історії, віри в майбутнє; 

- виховувати студентство в дусі всебічного розвитку, принадити до 

мистецтва, спорту, вивчення національної культури та її надбання; 

- залучати до суспільної роботи широкі маси студентів 

університету, як суспільно-політичну практику, дуже важливу для 

майбутніх керівників; 

- всебічно пропагувати та заохочувати здоровий спосіб життя; 

- провести моніторингові опитування «викладач очима студентів» з 

метою покращення якості навчально-виховного процесу університету; 

- забезпечити подальший розвиток «Інституту кураторства», 

провести ряд семінарів стосовно покращення роботи кураторів груп при 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

- створити належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, забезпечити подальший розвиток студентського центру 

університету, створити музей козацької слави, студентський козацький 

центр; 

- створити базу даних «Випускник ТДАТУ» на кращих студентів 

університету та резюме-рекомендацій на всіх випускників університету на 

веб-сайті університету; 

- 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; 

- продовжити в університеті практику проведення різноманітних 

тематичних фахових конкурсів («Студент року», «Кращий за професією» і 

т.п.), фестивалів художньої самодіяльності (фестиваль «Софіївські зорі», 

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

студентів), забезпечити участь кращих студентів університету у міських, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних 

змаганнях. 

Розгляд та позитивне вирішення зазначених питань, подальше 

вдосконалення Системи виховної роботи ТДАТУ щодо формування 

середовища відповідного виховного впливу на студентство, дозволить до 

вимог сьогодення підняти фахових, національно-громадянський, 

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 здійснювалась згідно з програмами 

робіт чотирьох науково-дослідних інститутів: 

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

Надикто В.Т.); 

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

- НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового 

виробництва Півдня України (директор к.е.н. Прус Ю.О.); 

- НДІ зрошуваного 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. 

(Додаток А). 

 
Держбюджетні науково-дослідні програми 

 

НДІ механізації землеробства Півдня України 

Програма № 0111U002562 

«Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні 

технології і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів» 

Науковий керівник – д.т.н. Надикто В.Т. 

Проведено польові дослідження і випробування трактора ХТЗ-17022 

з 12-и рядною просапною сівалкою «Optima» і машиною для прямої сівби 

CPH 20/2010F. Запропоновано аналітичну залежність для розрахунку 

необхідної потужності двигуна з урахуванням його номінального тягового 

зусилля, а також умов експлуатації. Модернізовано плуг-чизель для 

здійснення глибокого смугового обробітку грунту для реалізації 

вирощування просапних культур за технологією «strip-till». 

Програма №0111U002549  

«Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умовах 

зрошуваного землеробства півдня України» 

Науковий керівник – к.т.н. Михайлов Є.В. 

Розроблено і досліджено математичні моделі обґрунтування 

параметрів процесу післязбиральної обробки зерна. Обґрунтовано 

параметри дискового робочого органу для плуга. Розроблено і досліджено 

математичну модель оптимізації процесу садіння підщеп плодових культур 

дисковим садильним апаратом. 

Програма № 0111U002558 

«Удосконалення і розробка наукових основ підвищення 

експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки» 

Науковий керівник – д.т.н. Панченко А.І. 

Досліджено фізико-механічні і гідродинамічні процеси, які відбуваються 

в розподільних системах планетарних гідравлічних машин, призначених для 

приводу активних робочих органів сільськогосподарських машин. Апробовано 

методику проектування ущільнювальних, компенсуючих та корпусних 
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елементів планетарних гідромашин. 

Програма № 0111U002550 

«Розробка і впровадження Мелітопольської технології та технічних 

засобів збирання зернових культур обчісуванням рослин на корені» 

Науковий керівник – д.т.н. Леженкін О.М. 

Обґрунтовано механіко-технологічні основи доробки обчесаного 

вороху сільськогосподарських культур на стаціонарі.  

Програма № 0111U001949 

«Геометричне моделювання явищ та процесів» 

Науковий керівник – д.т.н. Малкіна  В.М. 

Розроблено спосіб дискретної інтерполяції профілю лопатки 

турбокомпресора. Запропоновано методику розрахунку конструктивних 

параметрів диску борони для обробітку грунту. Розроблено спосіб 

визначення площі дискретно представленої поверхні земельної ділянки, а 

також методику прогнозу щільності грунту на ній. 

Програма № 0111U002559 

«Розробка екологічно чистих енергоресурсозберігаючих 

електротехнологій та пристроїв підвищення продуктивності та якості 

сільськогосподарських біологічних об’єктів» 

Науковий керівник – д.т.н. Куценко Ю.М. 

Визначено оптичні властивості насіння кукурудзи, які забезпечують 

найбільш ефективну роботу джерел лазерного опромінювання. Розроблено 

світодіодний випромінювач для підвищення врожайності с.-г. культур. 

Розроблено лабораторну установку для дослідження впливу величини 

питомої електропровідності поливної води на врожайність с.-г. культур. 

Програма № 0111U002545 

«Ресурсозберігаючі режими передачі і перетворення енергії в 

агропромисловому комплексі  

Науковий керівник – д.т.н. Овчаров В.В. 

Розроблено систему дистанційного діагностування територіально 

розпорошеного силового обладнання, пристрій дистанційного 

діагностування режимів роботи електродвигунів глибинних насосів. 

Запропоновано систему автоматичного регулювання напруги в 

електричних мережах побутових користувачів. 

Програма № 0111U002548 

«Автоматизація технологічних процесів виробництва та переробки 

продукції сільського господарства» 

Науковий керівник – к.т.н. Діордієв В.Т. 

Розроблено засоби поточного визначення бактеріологічного 

забруднення комбінованих кормів та їх компонентів. Здійснено 

дослідження закономірностей функціонування  автоматичної системи 

позиціонування та управляння мобільними машинами в технологічному 

процесі виробництва комбінованих кормів для с.-г. виробництва. 

Програма № 0111U002552 

«Розробка засобів підвищення надійності та ефективності 
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енергозабезпечення виробничих процесів в агровиробництві» 

Науковий керівник – д.т.н. Назаренко І.П. 

Розроблено установку електромагнітної обробки насіння. Створено 

рефлектрометричну систему дистанційного вимірювання діелектричної 

проникненості мікробіологічних об’єктів тваринництва. 

Програма № 0111U002556 

«Розробка електромеханічних систем технологічних процесів 

сільськогосподарського виробництва» 

Науковий керівник – к.т.н. Куценко Ю.М. 

Проведено аналіз конструкцій і електроприводів малогабаритної 

сільськогосподарської техніки. Розроблено ультразвукову 

експериментальну установку, яка дозволяє оцінювати якість очищення 

паливно-мастильних матеріалів. 

Програма № 0111U002546 

«Розробити науково-методичні основи та обґрунтувати параметри 

біотехнічної системи виробництва молока» 

Науковий керівник – к.т.н. Скляр Р.В. 

Сформовано методологічні принципи розробки стреми кормо 

забезпечення га основі збереження якості кормової сировини. Отримано 

теоретичні залежності параметрів процесу ущільнення рослинної сировини 

в горизонтальному клиноподібному каналі.  

Програма № 0111U002547 

«Розробити науково обґрунтовану систему ресурсовикористання у 

тваринництві на основі оптимізації продукуючих і середовище формуючих 

функцій виробництва» 

Науковий керівник – к.т.н. Скляр О.Г. 

Визначено параметри живильного і температурного режимів 

середовища зростання, розвитку і ефективного функціонування 

метаногенеруючих бактерій і гної великої рогатої худоби. Проведено 

теоретичний аналіз властивостей біодобрив, які отримуються після 

анаеробної ферментації в біогазові установці. 

Програма № 0111U002544 

«Розробити наукові основи підвищення якості функціонування 

техніко-технологічного забезпечення виробництва свинини» 

Науковий керівник – к.т.н. Коломієць С.М. 

Розроблено теоретико-методологічні засади функціонально-якісного 

наповнення техніко-технологічного забезпечення свинарства на основі його 

конкурентоспроможності та отримані відповідні математичні  залежності. 

Розроблено математичну модель процесу переміщення матеріалу в 

гравітаційному полі методом дискретних елементів та методика  

експериментального визначення статичного коефіцієнта тертя зернового 

вороху. 

Програма № 0111U002560 

«Удосконалення організації, технології та засобів технічного сервісу 

складних сільськогосподарських енергетичних засобів в Запорізькій обл. 
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(на прикладі Мелітопольського району)» 

Науковий керівник – д.т.н. Дідур В.А. 

Розроблено методику прогнозування надійності плунжерних пар 

насосу високого тиску, які працюють в середовищі біодизеля. Розроблено 

рекомендації з підбору конструкційних матеріалів, які забезпечують 

підвищення ресурсу цих плунжерних пар щонайменше на 11%.  

Програма № 0111U001950 

«Розробка технології, створення та використання експериментальних 

зразків для виробництва та переробки рицини на енергетичну біосировину 

та раціональне використання продуктів її конверсії» 

Науковий керівник – д.т.н. Дідур В.А. 

Розроблено нову технологію збирання рицини, впровадження якої 

дозволить знизити енергетичні витрати на 44%. Створено 4 лабораторних 

зразки машин для реалізації цієї технології. Розроблено спосіб очищення 

слабо провідних суспензій та виготовлено дослідний зразок електричного 

сепаратора, який дозволяє забезпечити ступінь їх очищення на рівні 92%. 

Програма № 0111U002551 

«Розробка технології і технічних засобів для переробки і зберігання 

сільськогосподарської продукції  

Науковий керівник – к.т.н. Ялпачик Ф.Ю. 

Обґрунтовано необхідність застосування підвищеного тиску в 

процесах заморожування та розморожування плодів. Комплексний 

показник якості в досліджуваних плодах і овочах при заморожуванні і 

зберіганні до 9 місяців без застосування тиску становить 55…88%. 

НДІ агротехнологій та екології 

Програма № 0111U002561 

«Обґрунтування прийомів використання новітніх регуляторів росту в 

інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур за 

умов недостатнього зволоження степової зони України» 

Науковий керівник – д.с.-г.н. Калитка В.В. 

Обґрунтовано прийоми використання новітніх регуляторів росту в 

інтенсивних технологіях вирощування озимих зернових, зернобобових та 

олійних культур за умов недостатнього зволоження.  

Програма № 0111U002553 

«Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій зберігання та 

первинної обробки продукції рослинництва в степовій зоні України за 

умов глобального потепління» 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Сердюк М.Є. 

Досліджено вплив післязбиральної обробки плодів груші сорту 

Кюре, абрикосу, перцю, кабачків та суниці антиоксидантними препаратами 

на інтенсивність окисно-відновних процесів. Закладено досліди зі 

встановлення впливу способу заморожування ягід малини і смородини на 

їх якісні показники при тривалому зберіганні. 

Програма № 0111U002554 

«Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 
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продукції у відкритому ґрунті за умов сухого степу України» 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Алексєєва О.М. 

Вивчено раціональні конструкції насаджень кісточкових культур і 

біологічні аспекти їх сортового обрізування. Розроблено систему 

інтегрованого захисту плодових культур від шкідників і хвороб. 

Удосконалено технологію вирощування баштанних та овочевих культур на 

півдні України 

Програма № 0111U002541 

«Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антропогенного 

впливу на довкілля» 

Науковий керівник – д.б.н. Волох А.А. 

Вивчено екологічний стан наземних екосистем та їх основних 

компонентів в умовах інтенсивного с.-г. виробництва. Досліджено 

динаміку водних біоценозів та їх компонентів в умовах інтенсивних 

екологічних змін. 

Програма № 0111U002557 

«Розробка методики оцінки професійного ризику виробництва 

продукції, стратегії, методів та засобів захисту від виробничих небезпек в 

агропромислових підприємствах півдня України» 

Науковий керівник – к.с.-г.н. Яцух О.В. 

Зібрано і проаналізовано статистичні дані кількості випадків 

виробничого травматизму серед працівників сільського господарства за 

останні 10 років. Проведено логічне моделювання процесів формування і 

внесення травматичних ситуацій, пов’язаних з експлуатацією МТА. 

НДІ стратегії соціально-економічного розвитку  

агропромислового виробництва Півдня України 

Програма № 0111U002537 

«Розробити науково-прикладні основи ефективного розвитку 

аграрного сектору економіки» 

Науковий керівник – д.е.н. Яворська Т.І. 

Обґрунтовано сценарії розвитку малого бізнесу на основі 

кластерного аналізу. Розроблено алгоритм планування капіталовкладень в 

садівництві на регіональному рівні. Встановлено головні причини, які 

зумовлюють зниження показників інноваційної діяльності по регіонах. 

Встановлено, що алгоритм формування і реалізації інвестиційної стратегії 

в АПК повинен включати етапи оцінки сильних та слабких сторін 

інвестиційної діяльності, формування стратегічних цілей інвестування, 

формування інвестиційних ресурсів та ін.. Обґрунтовано доцільність 

створення в регіоні наукового арку, що дозволить ефективно поєднати 

науку, освіту та виробництво. 

Програма № 0111U002553 

«Методологія та практика соціально-економічного розвитку» 

Науковий керівник – к.е.н. Карман С.В. 

Запропонована концепція розвитку особистих селянських 

господарств, яка передбачає забезпечення сімейно-трудової форми 
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господарювання, еволюційний перехід на товарний спосіб виробництва, 

активну інтеграцію ОСГ, підготовку кадрів для організації господарської 

діяльності в дрібнотоварному секторі. Сформульовані основоположні 

принципи побудови та використання системи мотивації працівників: 

комплексність, системність, партнерство, транспарентність, справедливість 

неминучість, партнерство, гнучкість, контроль.  

Програма № 0111U002540 

«Розробити науково-теоретичні і методологічні основи 

конкурентноспроможного агропромислового виробництва та сталого 

розвитку сільських територій на інноваційній основі» 

Науковий керівник – д.е.н. Легеза Д.Г. 

Розроблено методологічні підходи щодо оцінки 

конкурентоспроможності продукції, які дозволяють оцінити ступень 

інновацій. Обгрунтовано маркетингові напрями підвищення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. Обгрунтовано доцільність  

створення регіонального маркетингового кластеру з метою набуття 

конкурентних переваг учасниками кластеру., зокрема, створення системи 

зернового маркетингу. Запропоновано основні напрями державного 

регулювання фермерських господарств . Запропоновано стратегію розвитку 

галузі садівництва на основі «інерційного», «мобілізаційного» та 

«модернізаційного» сценаріїв. 

Програма № 0111U002539 

«Розробити теоретичні та методологічні основи формування 

ефективної  системи фінансового регулювання та стимулювання 

підприємницької діяльності в аграрному секторі» 

Науковий керівник – к.е.н. Яцух О.О. 

Обґрунтовано оптимальні параметри фінансової діяльності 

аграрних підприємств, що є передумовою прийняття  виважених 

управлінських рішень для цілей планування та оцінки результатів 

фінансових вкладень у розвиток окремих підприємств чи регіонів.  

Розроблено авторську модель оцінки кредитоспроможності 

позичальника для зменшення рівня ризикованості кредитування 

сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методику аналізу 

фінансового стану сільськогосподарських підприємств з розробкою 

пропозицій щодо його зміцнення. 

Програма № 0111U002538 

«Науково-методологічні основи обліково-інформаційного 

забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва» 

Науковий керівник – д.е.н. Синяєва Л.В. 

Розроблено рекомендації по проведенню інвентаризації всіх 

нормативно-правових актів України, пов’язаних із фінансовим обліком і 

контролем витрат з метою виявлення дублювання та неузгодження 

положень цих актів та неврегульованих ситуацій. Досліджено процес 

обліково-інформаційного забезпечення управління підприємствами 

аграрного сектору та запропоновано інституційні засади формування 
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комп’ютеризованої моделі інтегрованої системи обліково-інформаційного 

забезпечення. Запропоновано аудит  витрат на поліпшення земель 

сільськогосподарського призначення. 

Програма № 0111U002535 

«Розробити теоретичні та методологічні основи організації 

виробництва та підприємництва» 

Науковий керівник – д.е.н. Нестеренко С.А. 

Обґрунтовано базу  ключових напрямків забезпечення 

результативності системи управління конкурентоспроможністю 

підприємств. Розроблено методику укладання регіональних цільових 

програм. Виокремлено стратегію економічного розвитку регіону, що 

містить наступні стратегічні операційні цілі: розбудова потужної 

конкурентоспроможної економіки міста; створення унікальної 

інтеркультурної атмосфери; розбудова інноваційної логістики; створення 

регіонального аграрного ринку; модернізація транспортної та інженерної 

інфраструктури; комфортні умови перебування та життя на території 

міста; європейський рівень благоустрою.  

Програма № 0111U002536 

«Науково-методологічні основи обліково-аналітичного та 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в 

конкурентоспроможному аграрному виробництві» 

Науковий керівник – к.е.н. Воронянська О.В. 

Обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення 

економічного аналізу господарської діяльності. Розроблена методика 

аналізу головних показників, що характеризують господарську діяльність 

аграрного підприємства Доведено, що при формуванні обліково-

аналітичного забезпечення інноваційної діяльності ефективно 

застосовувати бенчмаркінг. Встановлено, що умовах глобалізації сільське 

господарство має базуватися на інформаційних технологіях. Використання 

інформаційних систем дозволяє оптимізувати та значно покращити роботу, 

пов’язану з обліком, контролем, аналізом і управлінням підприємством в 

цілому. 

 

Госпдоговірні  науково-дослідні  роботи 

 

У 2015 році в університеті виконувалось 6 госпдоговірних НДР на 

основі укладених договорів із 8 підприємствами та організаціями. 

Загальний обсяг фінансування наукових  досліджень склав 540,6 тис. грн. 

У 2014 р. цей показник становив 751,0 тис. грн. і досягнутий він був за 

рахунок виконання 10 госпдоговірних НДР із 15 підприємствами та 

організаціями (рис.4.1). 
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Рис.4.1 – Динаміка фінансування НДР, тис. грн. 

 

В реалізації госпдоговірних науково-дослідних робіт в 2015 р. 

приймали участь 19 осіб, з них 12 штатних працівників, серед яких 2 

доктори наук та 6 кандидатів наук. 

 

Таблиця 4.1 – Перелік науково-дослідних робіт та послуг згідно з 

договорами Таврійського державного агротехнологічного університету за 

2014 рік 

№ 

п/п 
Назва теми 

Шифр 

теми 

Назва 

замовника 

Термін 

виконання 

Вартіст

ь робіт, 

грн. 

Керівник 

теми 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Проведення  

науково-практичних 

семінарів та 

конференцій, 

навчання  і  перевірка  

знань  із  загальних  

питань  охорони  

праці  посадових  

осіб і фахівців  

підприємств, установ 

і організацій  

Запорізької  області  

незалежно  від  форм  

власності  та видів  їх  

діяльності» 

01Н-

2013 

Підприємства, 

організації, установи 

(Запорізька обл.) 

01.01.2015- 

31.12.2015 

548500 Петров 

В.В. 

2 «Розробка  проектів  

організацій і 

розвитку 

мисливських 

господарств 

організацій УТМР» 

01Ц-

2011 

Карлівське ГМРП  

Полтавської обласної 

організації УТМР 

(Полтавська обл.) 

07.07.2014-

07.07.2015 

2000 

 

Волох 

А.М. 

3 «Науково-методичне 

та консультаційне 

забезпечення 

економічного аналізу 

в підприємствах 

Запорізької області» 

02Ц-

2012 

ТОВ «Врожайний»  

Мелітопольського р-

ну;  

ТОВ «Якимівський 

комбікормовий 

завод»,  

с.м.т. Якимівка; 

СФГ «Агріс»  

01.01.2015-

31.12.2015 

1000 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

Воронянс

ька О.В. 
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Якимівського р-ну  

(Запорізька обл.) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 «Розробка 

конструкції 

обладнання та 

обґрунтування 

технології 

передпосівного 

обробітку  

насіннєвого 

матеріалу» 

 ПП «Аскон»  

Якимівського р-ну  

(Запорізька обл.) 

01.01.2014-

31.12.2015 

10000 

 

Діордієв 

В.Т. 

5 «Розробка технічних 

засобів та заходів 

зниження рівня 

ґрунтових вод на 

землях ФГ «Мерком» 

01Н-

2015 

ФГ «Мерком» 

Приазовського р-ну 

(Запорізька обл.) 

01.06.2015-

31.12.2015 

 

5000 Мовчан 

С.І. 

6 «Ґрунтова 

діагностика потреби 

сільськогосподарськи

х культур в 

елементах живлення» 

03Н-

2013 

СБК «Дружба»  

Мелітопольського р-

ну 

(Запорізька обл.) 

20.09.2015-

20.01.2016 

10500 Калитка 

В.В. 

 

Підготовка наукових кадрів 

 

Однією із основних запорук виконання програми «Наука в ТДАТУ» 

є наявність кадрового потенціалу, здатного здійснювати ефективну 

наукову діяльність в ринкових умовах сільськогосподарського 

виробництва.  

Структура викладацького складу університету показує, що майже 

76% співробітників вишу мають науковий ступінь (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 – Викладацький склад університету 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

здійснюється в декількох напрямках: навчання в аспірантурі та поза 

аспірантурою, як здобувачі наукового ступеня кандидата наук – за 

дев’ятьма спеціальностями (табл. 4.2) та в докторантурі – за п’ятьма 

спеціальностями (табл. 4.3). 
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За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на 

01.01.2016 р., у аспірантурі навчається  30 аспірантів (28 – з відривом від 

виробництва, 2 – без відриву від виробництва) та 1 особа на контрактній 

основі. 

Таблиця 4.2 – Спеціальності аспірантури ТДАТУ 

Шифр галузі 

науки і 

спеціальності 

Назва галузі наук і спеціальності 

Кількість аспірантів на кінець 

2014 року 

з відривом від 

виробництва 

без відриву 

від 

виробництва 

05 Технічні науки 15 1 

05.05.11 Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва 
10 1 

05.09.03 Електротехнічні комплекси і системи 4 - 

05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка; - - 

05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати - - 

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи 1 - 

06 Сільськогосподарські науки 3 - 

06.01.15 Первинна обробка продуктів рослинництва 3 - 

08 Економічні науки 3 1* 

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 
3 1* 

03 Біологічні науки 7 1 

03.00.04 Біохімія 3 - 

03.00.16 Екологія 4 1 

Всього 28 3 
* - контрактна основа 

 

У докторантурі за направленням університету навчається 4 

докторанти і 9 докторантів – у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті.  

 

Таблиця 4.3 – Докторанти Таврійського ДАТУ 

№ 

п/п 
ПІБ 

Термін 

навчання у 

докторантурі 

Спеціальність 

Назва вузу чи наукової 

установи, де навчається 

докторант 

1 2 3 4 5 

1. Трусова 

Наталя 

Вікторівна 

29.12.2012- 

29.12.2015 

08.00.08- гроші, 

фінанси і кредит 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет  

2. Сердюк 

Марина 

Єгорівна 

17.12.2012- 

17.12.2015 

06.01.15-первинна 

обробка продуктів 

рослинництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

3. Прісс 

Олеся 

Петрівна 

17.12.2012- 

17.12.2015 

06.01.15-первинна 

обробка продуктів 

рослинництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

4. Мілько 

Дмитро 

Олександрович 

17.12.2012- 

17.12.2015 

05.05.11-машини і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  
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5. Кувачов 

Володимир 

Петрович 

17.12.2012- 

17.12.2015 

05.05.11-машини і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

1 2 3 4 5 

6. Журавель 

Дмитро 

Павлович 

17.12.2012- 

17.12.2015 

05.05.11-машини і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

7. Чорна 

Тетяна 

Сергіївна 

 

02.12.2013- 

02.12.2016 

05.05.11-машини і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

8. Величко  

Олена 

Вадимівна 

01.12.2014 - 

01.12.2017 

05.01.01- прикладна 

геометрія, інженерна 

графіка 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

9. Самойчук 

Кирило  

Олегович 

01.12.2014 - 

01.12.2017 

06.01.15- первинна 

обробка продуктів 

рослинництва 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

10. Єременко 

Оксана 

Анатоліївна 

02.03.2015- 

02.03.2018 

06.01.09 – 

рослинництво 

НУБіП 

11. Кашкарьов 

Антон 

Олександрович 

11.12.2015- 

11.12.2018 

05.09.03 - 

електротехнічні 

комплекси і системи 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет  

12. Сокол 

Олег 

Григорійович 

21.12.2015- 

20.12.2018 

08.00.09 - 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності) 

ННЦ 

«Інститут аграрної 

економіки» 

13. Трачова 

Дар`я  

Миколаївна  

30.12.2015- 

30.12.2018 

08.00.09 - 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності) 

ННЦ 

«Інститут аграрної 

економіки» 

 

Більшість із них свій науковий ріст здійснюють під керівництвом 

таких провідних вчених ТДАТУ, як д.с.-г.н., проф. Калитка В.В., д.т.н., 

проф. Овчаров В.В., д.т.н., проф. Дідур В.А., д.т.н., проф. Надикто В.Т., 

д.б.н., проф. Волох А.А., д.т.н., проф. Діордієв В.Т д.т.н., проф. Панченко 

А.І., проф. Ялпачик Ф.Ю. та ін. 

В університеті працює спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 із 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 

- 05.05.11 –машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва; 

- 05.09.03 – електротехнічні комплекси і машини. 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01 – Дідур В.А., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК. 

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01 – Назаренко І.П., 

д.т.н., доцент кафедри електороенергетики і автоматизації. 
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Всього у звітному році здобувачами та аспірантами університету у 

різних спецрадах  захищено 3 докторських  і  10 кандидатських дисертацій 

(табл. 4.4). Більшість з них припадає на факультет економіки та бізнесу і 

механіко-технологічний факультет.  

 

Таблиця 4.4 – Здобувачі ТДАТУ, які захистили дисертаційні 

роботи у 2015 р. 

П.І.Б. Спеціальність Тема дисертації 
В якій спеціалізованій 

вченій раді захищена 

1 2 3 4 

Докторські  дисертації 

1. Кюрчев 

Володимир 

Миколайович 

 

 

05.05.11 – машини 

і засоби 

механізації 

сільськогосподарс

ького 

виробництва  

Механіко-технологічні 

основи агрегатування 

орно-просапних тракторів 

Д 27.358.01 

ННЦ «Інститут 

механізації та 

електрифікації 

сільського 

господарства» 

2. Назаренко 

Ігор 

Петрович 

 

 

05.09.03 – 

електротехнічні 

комплекси та 

системи  

Електротехнологічний 

комплекс  очищення та 

сепарації слабопровідних 

суспензій в електричному 

полі  

Д 26.004.07 

 у Національному 

університеті  

біоресурсів і 

природокористування  

України, м. Київ 

3. Кальченко ** 

Сергій 

Володимирович 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

Розвиток особистих 

селянських господарств 

на засадах 

підприємництва  

Д 26.350.01 

ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» 

 

Кандидатські дисертації 

1. Тарасенко 

Віра 

Григорівна  

 

05.18.12 – процеси 

та обладнання 

харчових, 

мікробіологічних 

та 

фармацевтичних 

виробництв 

Технологічне-

конструктивне 

обґрунтування процесу 

підморожування кабачків 

і гарбузів при підготовці 

до довготривалого 

зберігання 

К 05.584.02 

У Вінницькому  

національному 

аграрному  

університеті 

2. Змєєва  

Інна  

Миколаївна 

 

  

05.18.12 – процеси 

та обладнання 

харчових, 

мікробіологічних 

та 

фармацевтичних 

виробництв 

Обґрунтування режимів 

та параметрів обладнання 

для розливу освітленого 

яблучного соку 

К 05.584.02 

У Вінницькому 

 національному 

аграрному університеті 

3. Грицаєнко ** 

Микола 

Ігорович 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

Розвиток та ефективність 

інноваційної діяльності в 

аграрній сфері 

Д 26.350.01 

ННЦ «Інститут аграрної 

економіки»  

НААН України 
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4. Якунічева ** 

Анастасія 

Юріївна 

 

  

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

Система маркетингу 

консалтингових та  

дорадчих організацій з 

обслуговування аграрних  

підприємств  

Д 64.832.02  

у Харківському 

національному 

технічному університеті 

сільського господарства 

імені Петра Василенка 

5. Ганчук 

Максим 

Миколайович 

 

03.00.16 - екологія Екологічна оцінка стану 

агроландшафтів Східного 

Поділля  

Д 26.371.01 

Інститут агроекології і 

природокористування  

НААН України  

6. Золотухіна  

Зоя 

Володимирівна 

 

06.01.09 - 

рослинництво 

Продуктивність та якість 

зерна інтенсивних сортів 

пшениці озимої залежно 

від агротехнічних 

прийомів вирощування в 

умовах Південного Степу 

України 

Д 67.830.01  

ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний 

університет» 

1 2 3 4 

7. Кузнецов 

Андрій 

Анатолійович 

 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

Управління 

корпоративною 

культурою підприємств  

Д 58.082.03 

Тернопільський  

національний 

економічний 

університет 

 

8.Зоря  * 

Михайло  

Віталійович  

 

 

05.05.11 – машини 

і засоби 

механізації 

сільськогосподарс

ького 

виробництва  

Обгрунтування 

конструктивних 

параметрів і режимів 

роботи комбінованого 

знаряддя для борозенно-

смугового посіву 

кукурудзи 

Д 18.819.01  

у Таврійському 

державному 

агротехнологічному 

університеті, м. 

Мелітополь  

9. Колодій  * 

Олександр  

Сергійович 

 

 

 

05.05.11 – машини 

і засоби 

механізації 

сільськогосподарс

ького 

виробництва  

Обґрунтування  

конструкційно-

технологічних параметрів  

пневмогравітаційного 

сепаратора насіння 

соняшника  

Д 18.819.01 

 у Таврійському 

державному 

агротехнологічному 

університеті, м. 

Мелітополь  

10. Сілі *** 

Іван 

Іванович 

 

05.11.17 – 

біологічні та 

медичні прилади і 

системи  

Енергоінформаційна 

радіоімпульсна 

біотехнологія і електронні 

системи знищення 

шкідників картоплі  

Д 64.832.01  

у Харківському 

національному 

технічному університеті 

сільського господарства 

імені Петра Василенка 
* дисертація захищена  у спеціалізованій вченій раді Д 18.819.01, що працює при університеті; 

**аспірантом (докторантом) в строк захищена кандидатська (докторська) дисертація; 

    *** дисертація захищена під час навчання в аспірантурі 

 

У цілому по університету за рахунок насичення кафедр 

співробітниками з науковими ступенями динаміка захисту кандидатських 

робіт має закономірну тенденцію до зменшення. На найближчий період 

середньорічний показник захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата наук слід очікувати на рівні до десяти осіб. 



 

 67 

Що стосується захисту докторських дисертаційних робіт, то у 

звітному році їх кількість залишається практично на стабільному рівні 

(рис. 3.3). За прогнозом, у 2016 р. має відбутися щонайменше 3 захисти 

докторських дисертацій. 
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Рис.4.3  Динаміка захисту кандидатських (КД)  

і докторських (ДД) 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.  

Для поліпшення стану підготовки кадрів вищої кваліфікації в 

університеті необхідно: здійснювати ретельний відбір кадрів для 

аспірантури та докторантури; більш ретельно ставитись до надання 

дозволу науковим керівникам та консультантам на керівництво, з 

урахуванням досвіду у цій діяльності; відрегулювати процес звіту 

аспірантів та докторантів на кафедрах, факультетах з обов’язковим 

щорічним слуханням на вчених радах; активізувати роботу з матеріального 

заохочення захисту докторантів, аспірантів та здобувачів. 

 

Пропаганда і впровадження закінчених НДР та ДКР 

 

Із числа виконуваних наукових робіт у звітному році впроваджено 80 

розробок, із них 46 – у виробництво, а 34 – у навчальний процес. 

Позитивним прикладом у цьому напрямку є робота лабораторій НДІ 

агротехнологій та екології (керівник – д.с.-г.н., проф. Калитка В.В.) та НДІ 

МЗПУ (керівник – д.т.н., проф. Надикто В.Т.), які у звітному році 

продовжували діяльність з упровадження своїх наукових розробок у 

виробництво НДЦ університету. Так, наприклад, лабораторією 

машиновикористання в землеробстві були розроблені і впроваджені новий  

12-и рядний просапний МТА на базі трактора загального призначення 

ХТЗ-17022, обладнаного штатними подвоєними шинами (рис.4.4), 

ґрунтообробний агрегат у складі трактора тягового класу 1,4 (МТЗ-80) та 

нового знаряддя для обробітку парів в умовах півдня України (рис. 4.5). 
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Заводом «Гідромаш» (м. Мелітополь) розпочато промислове 

виробництво нових зчіпок, призначених для агрегатування тракторів 

тягового класу 1,4 з двома зерновими сівалками (рис. 4.6). 

Науковцями цієї лабораторії разом із співробітниками лабораторії, 

очолюваної д.т.н., проф. Дідуром В.А., розроблено гідрофікований 

фронтальний розкидач мінеральних добрив (рис. 4.7). 

Науковцями НДІ агротехнологій і екології обґрунтовано прийоми 

використання новітніх регуляторів росту в інтенсивних технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур за умов недостатнього 

зволоження степової зони України. Вказані прийоми знайшли широке 

впровадження у сільськогосподарському виробництві низки 

сільськогосподарських підприємств регіону країни. 

Новизна розробок аспірантів та вчених університету підтверджена 86 

охоронними документами. П’ять винаходів мають практичне 

впровадження.  

За ініціативи вчених університету у звітному році було організовано 

3 міжнародні та 4 всеукраїнських науково-практичних конференції. З 

урахуванням участі у виїзних заходах науковцями ТДАТУ зроблено 785 

наукових доповідей.  

З метою здійснення маркетингу наукових розробок науковці 

університету беруть активну і постійну участь у проведенні науково-

практичних семінарів, Днів поля тощо. На основі проведених досліджень 

науковцями ТДАТУ було розроблено проект Технічної політики в 

рослинницькій галузі Запорізької області на період до 2020 року. Даний проект 

схвалений Постійною комісією з питань агропромислового комплексу та 

сільськогосподарського виробництва Запорізької обласної Ради та 

рекомендований нею до впровадження у процес виробництва в регіоні. 

У 2015 році ТДАТУ став учасником інноваційно-освітнього кластера 

«Агротехніка», організованого ведучими ВНЗ аграрного профілю з метою 

синтезу діяльності державних адміністрацій, крупних виробників країни та 

вищих навчальних закладів. Робота кластеру направлена, зокрема на 

проведення спільних виробничих випробувань нових агрегатів,  

погодження тематики науково-дослідної роботи с виробництвом. 

Важливою складовою сучасних агротехнологій виступають 

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

ТДАТУ з 2013 р. функціонує Центр природного землеробства «Таврія 

органік», головним завданням якого є розповсюдження досвіду застосування 

природних технологій у рослинництві, дослідження технологій та вимог до 

с.-г. техніки природного землеробства, формування системи маркетингу 

органічної продукції. 

Науковці університету приймають постійну участь у районних 

семінарах, науково-практичних заходах, які організовує Департамент 

агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації. Увійшло в 

практику постійне запрошення провідних вчених ТДАТУ на виробничі 

семінари у райони Запорізької та інших областей країни, науково-
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практичні форуми з питань використання нетрадиційних джерел енергії, 

які організовує і проводить Запорізька торгово-промислова палата та ін. 

Так, протягом 2015 р. за підтримки районних державних адміністрацій в 7 

районах Запорізької області для керівників та головних спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств було зроблено 19 доповідей на актуальні 

теми (Додаток Г). 

У напрямку апробації результатів досліджень за межами країни 

аспірантами і науковцями університету за звітний період опубліковано 94 

статті. Хоча цей показник поступово зростає, проте на досягнутому 

зупинятися не можна. Науковий потенціал ТДАТУ здатний на цьому 

терені досягти значно кращих результатів. Підтвердженням тому є 

кількість публікацій, надрукованих потягом 2015 р. у наукових виданнях 

України – 802 статті (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8 – Динаміка публікацій співробітників університету 

 

Наукове електронне видання «Науковий збірник Таврійського 

державного агротехнологічного університету» входить до числа 50 

часописів України, яким надано статусу фахового.  

Слід підкреслити, що за кількісним показником рівень публікацій 

між факультетами університету не однаковий, але у 2015 р. ця 

нерівномірність зменшилась (рис.4.9). Водночас, насторожує той факт, що 

науковці практично усіх факультетів університету невиправдано малу 

увагу приділяють публікаціям у популярних науково-виробничих 

журналах України. 

Вченими університету за звітний період опубліковано 5 монографій, 3 

навчальних посібники (додаток Б). Задля отримання задовільного рейтингу 

ТДАТУ серед вишів МОН у наступні роки ці показники мають бути значно 

вищими. Потенційні можливості у співробітників університету для цього є. 
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ис.3.9 – Розподіл публікацій між факультетами університету 
 

Винахідницька діяльність 

 

За результатами виконання науково-дослідних програм у 2015 році 

86 співробітників університету подали 87 заявок на захист інтелектуальної 

власності. Із яких: 2 заявки – на винахід, 83 заявки – на корисну модель та 

2 заявки на захист авторського права на науковий твір. 

У 2015 р. співробітниками університету отримано 86 охоронних 

документів, у т.ч.: 1 патент на винахід та 85 – на корисну модель. Також 

отримано 7 позитивних висновків про видачу патентів (додаток В). За 

показниками цієї роботи університет знаходиться на другому місці серед 

усіх аграрних вищих навчальних закладах країни. Динаміка процесу 

винахідницької діяльності показує, що у майбутньому співробітники 

університету щорічно можуть отримати щонайменше 90 патентів на 

винаходи (рис. 4.10). 
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Рис.4.10 – Динаміка отримання охоронних документів на 

інтелектуальну власність 
 

Якщо розглядати активність винахідницької діяльності у розрізі 

факультетів (табл.4.5), то слід зазначити, що найактивнішими є факультети 

механіко-технологічний, енергетичний та агротехнологій та екології. 

Провідними кафедрами у цій діяльності виступають «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності» (завідувач – к.т.н., проф. Рогач Ю.П.), 

«Машиновикористання в землеробстві» (д.т.н., проф. Надикто В.Т.), , 

«Електроенергетика і автоматизація» (д.т.н., проф. Діордієв В.Т.), 

«Технічний сервіс в АПК» (д.т.н., проф. Дідур В.А.). 

1 – Економіки та бізнесу 

2 – ІКТ 

3 – Агротехнології та екології 

4 – Механіко–технологічний 

5 - Енергетичний 
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Таблиця 3.5 – Винахідницька діяльність факультетів 

Факультети 

Подано 

заявок на 
Отримано 

патенти 
авторські 

права 
патентів 

авторських 

прав 

висновків 

про видачу 

охоронних 

документів 

Агротехнологій та екології 16+6* - 20 - 2 

Енергетичний 33+4* - 22+6* - 3 

Механіко-технологічний 17+10* - 16+4* - 1 

Інженерії та комп’ютерних технологій 9+7* - 21+3* - 1 

Економіки та бізнесу - 2 - - - 
* - спільно з іншими факультетами 

 

У звітному році продовжувалась робота з пошуку потенційних 

інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права 

інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів 

наукової діяльності.  

Відділ інтелектуальної власності університету надає консультації (в 

т.ч. і через офіційний сайт ТДАТУ) щодо оформлення заявок на об’єкти 

промислової власності співробітникам університету, аспірантам, 

магістрантам, студентам. Вказані послуги пропонуються і поза межами 

університету.  
 

Науково-технічна творчість студентів 

 

Вченими університету проводиться відповідна робота із залучення 

студентів як до теоретичної, так і до експериментальної наукової 

діяльності. У 2015 році у виконанні держбюджетної тематики університету 

прийняли участь 48 студентів.  

У відділ з питань інтелектуальної власності та інформації за участю 

студентів було подано 30 заявок на наукові розробки у співавторстві. 

Отримано 10 патентів на корисну модель. (рис. 4.11).  

Активно залучають студентів до винахідницької роботи к.т.н., 

доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Малюта С.І., 

к.т.н., доцент кафедри електороенергетики і автоматизації Петров В.О., 

к.т.н., доцент кафедри електротехнології і теплових процесів Стручаєв 

М.І., к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв 

Самойчук К.О. 

Водночас, цей напрямок студентської діяльності вимагає більшої 

активності. Прийнятним показником винахідництва в середовищі 

студентів має бути подання на винахід 25…30  заявок, що було досягнуто у 

2015 році. 

Кількарічний аналіз показує (див. рис. 4.11), що студенти ТДАТУ під 

керівництвом і за безпосередньої участі викладачів щорічно публікують 

900-1000 наукових статей, роблять 1000-1200 повідомлень на 
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конференціях міжнародного та державного рівнів, приймають участь у 

різноманітних конкурсах на кращу наукову роботу.  
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Рис.4.11 – Участь студентів у науковій діяльності 

 

Так, з 01 вересня по 01 листопада 2015 р. в університеті проводився I 

тур Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів. 

Було представлено 126 наукових робіт з чотирьох напрямків: технічні 

науки, природничі науки, гуманітарні науки; економічні науки (рис.4.12). 
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Рис.4.12 – Динаміка участі факультетів університету у першому турі 

Всеукраїнського студентського конкурсу на кращу наукову роботу 

 

На загальному рівні найбільшу активність в 2015 р. проявили 

студенти факультету економіки та бізнесу і факультету інженерії та 

комп’ютерних технологій. Найнижчими в цьому плані є результати 

діяльності енергетичного факультету. Позитивним є зростання активності 

студентів механіко-технологічного факультету та факультету 

агротехнологій та екології. 

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу 

студентську наукову роботу стали: 

І місце: 

1. Піхтарь О.В. – магістр енергетичного факультету. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Діордієв В.Т. 

2. Султанова В.О. – магістр факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій. Науковий керівник: к.т.н., доц. Самойчук К.О. 

1 – Економіки та бізнесу 

2 – ІКТ 

3 – Агротехнологій та екології 

4 – Механіко–технологічний 

5 - Енергетичний 
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3. Бучко О.В. – магістр факультету агротехнологій та екології. 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доц. Іванова І.Є. 

4. Ковальчук Д.М. – магістр механіко-технологічного факультету. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Караєв О.Г. 

5. Швігл Є.В. – студентка факультету економіки та бізнесу. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрєєва Л.О. 

6. Лось О.В. – студент факультету економіки та бізнесу. Науковий 

керівник: к.е.н., доц. Когут І.А. 

7. Гриднєва Д.Ю. – магістр факультету економіки та бізнесу. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Куліш Т.В. 

ІІ місце: 

1. Стрюкова Г.С. – магістр факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій. Науковий керівник: к.т.н., доц. Самойчук К.О. 

2. Кучеренко Д.В. – магістр енергетичного факультету. Науковий 

керівник: к.т.н., доц. Ковальов О.В. 

3. Головльов В.А. – магістр механіко-технологічного факультету. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Мілько Д.О. 

4. Трофімова Г.В. – магістр факультету агротехнологій та екології. 

Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Калитка В.В. 

ІІІ місце: 

1. Лисянскька Н.О. – магістр факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій. Науковий керівник: к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю. 

2. Філіпішен М.В. – магістр енергетичного факультету. Науковий 

керівник: к.т.н., доц. Кашкарьов А.О. 

3. Гурнак С.Ю. – магістр механіко-технологічного факультету. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кувачов В.П. 

У 2014-2015 н. р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових 

інститутів України було відправлено 49 наукових робіт. Наказом 

Міністерства освіти і науки за підсумками цього конкурсу нагороджені 9 

студентів університету: 

Диплом II ступеня: 

- Болтянський Володимир, магістр механіко-технологічного 

факультету; 

- Султанова Валентина, магістр факультету інженерії і 

комп’ютерних технологій; 

- Андрейченко Станіслав, магістр факультету інженерії і 

комп’ютерних технологій. 

Диплом III ступеня: 

- Фарзаєва Мадіна, магістр факультету агротехнологій та екології; 

- Червонченко Сергій, студент енергетичного факультету; 

- Саніна Олена, магістр енергетичного факультету; 

- Мірко Анастасія, магістр факультету інженерії і комп’ютерних 

технологій; 

- Топчанюк Олена, студентка  факультету економіки та бізнесу; 
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- Яросевич Ірина, магістр факультету економіки та бізнесу. 

У 2015 році на Запорізький обласний конкурс для обдарованої 

молоді в галузі науки, що проводиться Запорізькою ОДА, подано 16 

наукових робіт. У галузі технічних наук лауреатом цього конкурсу став 

студент енергетичного факультету Ломиш Владислав (науковий керівник – 

д.т.н., проф. В.Т. Діордієв), а магістрант факультету інженерії та 

комп’ютерних технологій Султанова Валентина зайняла 3 місце (науковий 

керівник – к.т.н., доц. К.О. Самойчук).  

У галузі програмування студентка факультету інженерії та 

комп’ютерних технологій Шпіталь Катерина також виборола ІІІ місце 

(науковий керівник – к.т.н., доц. О.В. Строкань). 

Протягом травня 2015 р. проходив Запорізький обласний конкурс 

проектів «Енергозбереження та енергоефективність очима молоді». 

Організаторами конкурсу були ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА», 

Запорізький обласний Центр молоді, Запорізький Медіа Центр та ТОВ 

«Токмак Солар Енерджі Груп». Робота студента енергетичного факультету 

Владислава Ломиша «Комбінована енергоекономічна система керування 

вуличним  освітленням» за результатами презентації-захисту наукового 

проекту перед журналістами, експертами та потенційними інвесторами 

зайняла перше місце. 

Золотою медаллю у Х Міжнародному конкурсі молодіжних 

інновацій та розробок «Новое время» нагороджений Червонченко Сергій, 

студент енергетичного факультету. 

Дипломом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт в галузі науки «Математичне моделювання і 

інформаційні технології» нагороджена Стрєлкова Марія, магістр 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій. 

Дипломом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт 

науково-дослідного спрямування зі спеціальності «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» нагороджений Солопов Данило, 

магістр факультету інженерії та комп’ютерних технологій. 

Дипломом II ступеня у Всеукраїнському конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямком «Технічне забезпечення в АПК» та 

дипломом фіналіста II ступеня відкритої міжрегіональної виставки-

конференції винахідницького мистецтва «Ukr.Tech.Fest» нагороджена 

Піхтарь Ольга, магістр енергетичного факультету. 

На конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора 

Пінчука подано 9 наукових робіт. На регіональний етап Всеукраїнського 

конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (м. 

Запоріжжя) направлена 1 робота. Переможцем цього конкурсу стала 

молодий вчений факультету економіки та бізнесу к.е.н., доц. Шквиря Н.О. 

У вересні 2015 року на базі Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету відбулося підведення підсумків конкурсу, 

організованого Інститутом стратегічних оцінок при Президентському 

фонді Леоніда Кучми «Україна» – «20 років аграрної реформи в Україні: 
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досягнення і проблеми». В цьому конкурсі студентка факультету 

економіки та бізнесу Юлія Бєлєва зайняла третє місце (науковий керівник 

– д.е.н., проф. Т.І. Яворська).  

 

Економіко-правовий відділ 

 

В економіко-правовому відділі у 2015 році згідно з Науково-

технічною програмою на 2012-2015 роки «Науково-методологічне 

забезпечення підвищення економічної ефективності та розвитку соціально 

спрямованого агропромислового виробництва» виконувалась розробка 

науково-технічної продукції: 

1. Госпдоговірні наукові роботи:  

- у розрізі підпрограми «Науково-методологічні основи обліково-

аналітичного та інформаційного забезпечення прийняття управлінських 

рішень в конкурентоспроможному аграрному виробництві» (номер 

державної реєстрації 0111U002536), п. 6.1.1 «Організаційно-методичне 

забезпечення економічного аналізу діяльності аграрних підприємств»: 

- тема 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне 

забезпечення економічного аналізу в ТОВ «Врожайний» Мелітопольського 

району Запорізької області» – керівник к.е.н., доцент Воронянська О.В.; 

- тема 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне 

забезпечення економічного аналізу в С(Ф)Г «Агріс» Якимівського району 

Запорізької області» – к.е.н., доцент Воронянська О.В.;; 

- тема 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне 

забезпечення економічного аналізу в ТОВ «Якимівський комбікормовий 

завод» Якимівського району Запорізької області» – к.е.н., доцент 

Воронянська О.В. 

2. Пошукові роботи: 

- Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в 

умовах орендних відносин; 

- Обґрунтування розміру орендної плати за сільськогосподарські 

угіддя. 

3. Науково-методичне консультування: 

 з питань реалізації заходів програми «Наука в ТДАТУ» на 2007-

2015 рр. у вигляді науково-практичних семінарів (додаток Г). 

Загальний обсяг науково-технічної продукції за 2015 рік по темі по 

темі 02Ц-2012 – 5000 грн. Виконання наукових робіт по темі 02Ц-2012 

буде продовжено протягом 2016 р. 

В рамках теми 02Ц-2012 «Науково-методичне та консультаційне 

забезпечення економічного аналізу» було проведено консультаційні 

роботи, здійснено аналіз статистичних та фінансових показників діяльності 

підприємств, проаналізована роль ТОВ «Врожайний» Мелітопольського 

району Запорізької області, С(Ф)Г «Агріс» Якимівського району, 

Запорізької області, ТОВ «Якимівський комбікормовий завод» 
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Якимівського району Запорізької області на регіональному  ринку 

продукції. Виконавець – к.е.н., доцент Воронянська О.В. 

В розрізі пошукової тематики «Управління капіталом у 

сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин» 
проводилося дослідження стану управління орендованим капіталом у 

сільськогосподарських підприємствах СВК імені Щорса Чернігівського 

району, ТОВ  «Агрофірма «40 років Жовтня» Куйбишевського району, 

ТОВ «Агрофірма «Степове» Мелітопольського району, зокрема 

проблемних питань управління майном спільної часткової власності, 

викупу майнових часток, орендних відносин (к.е.н., ст. викладач 

Косторной С .В.). 

У розрізі пошукової тематики «Обґрунтування розміру орендної 

плати за сільськогосподарські угіддя» проводилося дослідження рівня 

нарахування та сплати орендної плати за сільськогосподарські угіддя в 

підприємствах Запорізької області та удосконалювалася методика визначення 

орендної плати за сільськогосподарські угіддя, яка передбачає встановлення 

максимального і договірного рівня орендної плати та здійснення аналізу 

можливостей її сплати. Виконавець –  к.е.н. Прус Ю.О.  

 

Науково-навчально-методичний центр 

з питань охорони праці 

 

Протягом 2015 року співробітниками науково-навчально-

методичного центру з питань охорони праці виконувалась науково-

дослідна робота за темою 01Н-2013, а саме організовувалось та 

проводилось виїзне навчання з загальних питань охорони праці керівників, 

посадових осіб і спеціалістів підприємств Запорізької області. Детальна 

інформація про кількість осіб, які пройшли навчання у 2015 році наведена 

у таблиці. 

Таблиця 4.6 - Інформація про кількість осіб, які пройшли 

навчання з питань охорони праці, осіб 

Район 

Керівники 

підприємст

в 

Інженери 

з охорони 

праці 

Головні 

спеціалісти, 

керівники 

середньої 

ланки 

Державні 

службовці 
Усього 

Усього: 384 69 507 20 980 

по районах      

Василівський 39 2 28 1 70 

Великобілозерський 16 1 13 1 31 

Веселівський 2 - 2 - 4 

Вільнянський 26 8 26 1 61 

Запорізький 1 - - 2 3 

Куйбишевський 15 3 18 4 40 

Мелітопольський 26 6 44 - 76 

Новомиколаївський 32 7 38 2 79 

Оріхівський 64 6 61 - 131 
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Район 

Керівники 

підприємст

в 

Інженери 

з охорони 

праці 

Головні 

спеціалісти, 

керівники 

середньої 

ланки 

Державні 

службовці 
Усього 

Пологівський 5 1 14 1 20 

Приазовський 43 6 45 1 95 

Приморський 12 10 46 1 69 

Розівський 10 4 23 - 37 

Токмацький 55 4 77 2 138 

Чернігівський 18 4 41 3 66 

Якимівський 20 7 31 1 59 

 

Крім цього, протягом першого півріччя звітного року було 

організоване і проведене спеціальне навчання посадових осіб та 

працівників підприємств, роботи, пов’язані з зберіганням, 

транспортуванням, застосуванням і торгівлею агрохімікатами та 

пестицидами. Навчання пройшли 1295 осіб. 
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5. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ТА ДОРАДНИЦТВА 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ТДАТУ 

 

Згідно «Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ТДАТУ на 2015 рік» було заплановано підвищення 

кваліфікації 112 викладачів університету. Відповідно до пропозиції 

Інституту підвищення кваліфікації НУБіП для викладачів університету 

та коледжів у ТДАТУ було організовано Курси підвищення кваліфікації 

за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». На 

семінарі підвищили свою кваліфікацію 272 викладача університету.  

На сьогодні 94% викладачів університету виконали вимоги з 

підвищення кваліфікації.  

Велику увагу завідувачі кафедр приділяють стажуванню науково-

педагогічних працівників на базових підприємствах. Так, кафедри 

«Технологія конструкційних матеріалів», «Машино-використання в 

землеробстві» та «Технічних систем технологій тваринництва»  

четвертий  рік поспіль повним складом проходять стажування на 

підприємствах міста та області. Всього у 2015 році пройшли стажування  

30 науково-педагогічних працівників університету. 
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Рис. 5.1 – Підвищення кваліфікації та стажування професорсько-

викладацького складу ТДАТУ 
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Відповідно до Плану підвищення кваліфікації та стажування для 

викладачів І-ІІ рівня акредитації та на звернення інших навчальних 

закладів на базі університету було організовано стажування та 

підвищення кваліфікації для 12 осіб. 
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Рис. 5.2 - Підвищення кваліфікації та стажування для 

викладачів інших навчальних закладів України 

 

Підвищення кваліфікації працівників агропромислового  

комплексу Запорізької області 

 

Викладачі енергетичного факультету брали активну участь в 

організації науково-методичних семінарів «Заряд» з вивчення «Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів» за 36-годинною 

програмою. Так, у 2015 році було організовано та проведено навчання 

для 9 груп слухачів загальною кількістю 207 осіб. 

Науково-навчально-методичним центром з питань охорони праці у 

2015 році було організовано та проведено підвищення кваліфікації для 

керівників, посадових осіб і спеціалістів підприємств Запорізької області, 

всього пройшли навчання 2285 осіб. 
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Таблиця 5.1 - Результати роботи з підвищення кваліфікації 

керівників та спеціалістів АПК у 2015 році 

Категорія слухачів План на рік Факт на рік 

Керівники агропідприємств, 

агроформувань, організацій, 

установ 

25 173 

Керівники фермерських 

господарств, фермери 
20 206 

Головні:  -   економісти  

- бухгалтери  

- енергетики 

- агрономи 

- інженери 

20 

20 

40 

25 

21 

- 

- 

209 

333 

78 

Спеціалісти: інженери-електрики 

- інженери-механіки 

- інженери з охорони 

праці 

- агрономи 

 

20 

20 

120 

25 

 

129 

94 

622 

648 

Всього 355 2492 

 

У 2015 році, за підтримки «Українського проекту бізнес-розвитку 

плодоовочівництва» для студентів та викладачів університету 

спеціальностей «Агрономія», «Харчові технології та інженерія», 

«Маркетинг» було організовано Дні практичної підготовки. Було 

організовано одноденні виїзди на провідні підприємства Запорізької та 

Херсонської області.   

У заходах взяли участь близько 50 викладачів та 250 студентів 

зазначених спеціальностей.  

В рамках співпраці з «Українським проектом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва» для спеціальностей «Маркетинг», «Агрономія», 

«Харчові технології та інженерія» в жовтні 2015 року було організовано 

конкурс «Кращий за спеціальністю». У конкурсі взяли участь понад 70 

студентів, призерами стали 24 кращих за спеціальностями студенти, які 

були нагороджені цінними подарунками. 

 

Дорадча діяльність 

 

Протягом 2015 року активно проводилась дорадча діяльність з 

висвітлення наукових здобутків науковців університету. Активну участь у 

цій роботі брали викладачі  кафедри «Рослинництва». Всього у 2015 році  

викладачі університету взяли участь у 54 освітніх заходах для 

сільгосптоваровиробників Запорізької області, які були організовані 

Таврійським державним агротехнологічним університетом, Департаментом 

АПР Запорізької  області  та районними управліннями агропромислового 
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розвитку Запорізької області та  Українським проектом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва. 

На замовлення Мелітопольського районного центру зайнятості для 

слухачів Центру Інститутом післядипломної освіти та дорадництва було 

проведено 4 виїзних семінарів для незайнятого населення сільської 

місцевості Мелітопольського району. 

Інформаційно-консультаційні послуги з розвитку підприємства 

надавалися 8 сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. 

Для членів молочарських кооперативів було розроблено бізнес-плани на 

розбудову 8 міні-ферм. Наприкінці 2015 року в СОК «Жовтневе» та СОК 

«Балковський» почали працювати ще три міні-ферми по 20 голів КРС, а 

всього в молочарських кооперативах Запорізької області працює 12 міні-

ферм, які потребують постійного інформаційно-консультаційного 

супроводу з боку фахівців університету. 

 

Таблиця 5.2 – Результати дорадчої діяльності 

№ 

з/п 

Вид  дорадчих послуг Кількість 

заходів 

Взяли  участь 

(осіб) 

1 Семінари  54 2500 

2 Демонстраційні покази 4 520 

3 Консультації  235  
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном 

 

Одна з найпомітніших сфер міжнародної діяльності університету – 

ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном. Студенти 

університету мають можливість пройти практику за понад як 20-ма 

програмами у 12 країнах світу. Тривалість практик становить від 3 до 18 

місяців. Основними вимогами для участі в програмі є наявність 

сільськогосподарської освіти, базові знання іноземної мови, бажання та 

можливість проходити стажування за кордоном. 

Університет має 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. 

Відділ міжнародних зв’язків працює над розширенням можливостей 

для проходження практики. Так, в цьому році, враховуючи тенденції зміни 

попиту, була запропонована програма практики в Польщі для студентів, 

які не володіють іноземною мовою на високому рівні.  

В цілому в 2015 році слід відзначити зниження загальної кількості 

студентів, які пройшли практику за кордоном з 68 в минулому році до 41 

студента в звітному (рис. 6.1). Розподіл чисельності студентів, які пройшли 

ознайомчу виробничу практику за кордоном, за країнами наведений на 

рис. 6.2. 

Слід відзначити плідну співпрацю університету з Федерацією 

обмінів Франція-Україна. Цього року університет втримав лідерські 

позиції щодо кількості студентів, які проходять літню практику на 

фермерських господарствах у Франції, що робить ТДАТУ безумовним 

лідером в Україні у співпраці з Федерацією. Такому результату потрібно 

завдячувати 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 
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підготовки та досвіду наших студентів. Так, широкою популярністю в 

північній Європі, Америці та Австралії практика на тваринницьких 

фермах. У більшості випадків студенти ТДАТУ не мають відповідної 

кваліфікації. 

 

 
Рис. 6.1 – Розподіл чисельності студентів, які пройшли 

ознайомчу виробничу практику за кордоном, по рокам 

 

 
Рис. 6.2 – Розподіл, чисельності студентів, які пройшли 

ознайомчу виробничу практику за кордоном, за країнами 

 

Програма подвійного диплому магістра 

 

Університет пропонує нашим студентам можливість підвищити 

власну конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок участі 

програми подвійного диплому з нашими партнерами. Ця можливість, яка 

базується на принципах академічної мобільності, дає можливість її 
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учасникам отримати два дипломи – Таврійського державного 

агротехнологічного університету та нашого партнеру за кордоном. 

Університет має угоду співробітництво з Політехнічним Інститутом 

ЛяСаль Бове, в рамках якої впроваджується проект подвійного диплому 

магістра ТДАТУ – Політехнічний Інститут ЛяСаль Бове (Франція) 

«Управління постачанням аграрних галузей».  

В звітному році четверо наших студентів закінчили навчання диплом 

у Політехнічному інституті Ля-Саль Бове, Франція за програмою 

подвійного диплому магістра «Управління постачанням аграрних галузей»: 

- Котенко Світлана, 11 МБ ЕП; 

- Блашко Тетяна, 11 МБ ЕП; 

- Кас’янов Віктор, 21 МБ МГ; 

- Філіппенко Ольга, випускниця 2011 р., ЕОНС. 

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. 

У звітному році був оголошений конкурс на англомовну 

магістратуру «Насінництво». Була підготовлена заявка студентки на той 

час четвертого курсу факультету агротехнологій та екології, яка успішно 

пройшла конкурсний відбір та отримала стипендію на навчання. 

Університет розширює співпрацю з польськими ВНЗ. У липні 2015 

року було підписано договір про співпрацю за програмою подвійного 

диплому з Університетом управління охороною праці в Катовіцах 

(Польща). Наразі студентам ТДАТУ факультету економіки і бізнесу 

пропонується можливість отримати другий диплом магістра за програмами 

«Управління проектами» та «Управління персоналом». Маємо можливість 

розширити цю програму для відповідних спеціальностей в нашому 

університеті з метою отримання польського диплому за програмами 

«Управління охороною праці і безпекою в виробництві», «Екологічний 

менеджмент та управління відходами», «Інформаційні системи на 

підприємствах» в наступному році. 

Слід також відмітити випускників університету, як в цьому році 

успішно продовжили своє навчання в університетах за кордоном. 

Так випускник механіко-технологічного факультету Гончаренко 

Євген наразі успішно проходить навчання в Інституті агарних наук, 

продовольства та оточуючого середовища м. Діжон (Франція) в 

магістратурі «Техніко-економічне управління сільськогосподарською 

технікою». 

Випускниця факультету економіки і бізнесу Трачук Олена в цьому 

році вступила до Университету Париж-Сюд на магістерську програму з 

фінансів та кредиту. 
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Навчання іноземних громадян 

 

Важливим напрямком роботи відділу міжнародних зв’язків є 

залучення іноземних громадян до навчання в університеті. В 2015 році 

проведена 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.  

Розбудовується партнерська мережа, яка дозволить проводити 

профорієнтаційну роботу в таких країнах як Сенегал, Гвінея, Кот-д'Івуар, 

тощо. В 2014-2015 роках проведено ремонт двох блоків для прийому 

іноземних студентів в гуртожитку №4. 

На кінець звітного року на підготовче відділення було зараховано 3 

іноземних громадян. 

 

Публікації в іноземних наукових журналах 

 

У світі зростаючої уваги до публікацій в наукових журналах, які 

індексуються наукометричними базами даних, в університеті 

активізувалась робота з публікації результатів наукових досліджень у 

відповідних журналах. 

Наразі індекс Гірша університету h-index = 2 в основному завдяки 

плідній праці професора кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Волоха Анатолія Михайловича. Він має 6 публікацій 

індексованих в базі даних Scopus, а чотири з них мають і необхідні 

цитування: 

1) Zvychaynaya, E.Yu., Volokh, A.M., Kholodova, M.V., Danilkin, A.A. 

“Mitochondrial dna polymorphism of the European roe deer, capreolus 

capreolus (artiodactyla, cervidae), from the south-west of Ukraine” Vestnik 

Zoologii 47:5, 27–32. DOI: 10.2478/vzoo-2013-004 (Цитовано 1 раз) 

2) Nikitin, S. V., Volokh, A. M. et al. “Diversity of Wild and Domestic 

Pig Populations Estimated by a Set of Serum Allotypes.” Russian Journal of 

Genetics 42.3 (2006): 317–326. doi: 10.1134/S1022795406030136 (Цитовано 1 

раз) 

3) Volokh, A. M. “Some ecological characteristics of southern marginal 

wild boar population in Ukraine.” Zoologichesky Zhurnal 81.12 (2002): 1506-

1512. (Цитовано 7 разів) 

4) Woloch, A. “Growth dynamics of the canines of wild boars in the 

southern Ukraine”. Zeitschrift fuer Jagdwissenschaft. 483 (September, 2002): 

186-193 (Цитовано 2 раз) 
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Також в звітному році свої роботи в журналах, що індексуються в 

базі даних Scopus, опублікували професор, д.т.н. Надикто В.Т., старший 

викладач Тітов І.М. 

Задля покращення мовної підготовки науково-педагогічних 

працівників університету на кафедрі іноземних мов третій рік поспіль 

проводяться курси вивчення англійської та німецької мов. Сформовано 5 

груп з вивчення англійської мови (1 – високий, 1 – середній, 2 – базовий та 

1 – нульовий рівень), та 1 група – німецької по 15 викладачів в кожній. В 

звітному році 94 викладачів проходили навчання іноземним мовам (рис. 3). 

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.  

 

 
Рис. 6.3 – Кількість слухачів курсів іноземної мови 

 

Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми 

 

У звітному році діяли угоди з 35-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. 

Успішно продовжили свою роботу в 2015 році низка довготривалих 

міжнародних проектів, таких як навчальний центр Delcam (факультет 

інженерії та комп’ютерних технологій) та українське відділення 

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

Дідура Володимира Аксентійовича. 

У звітному році успішно розпочав роботу Український проект 

бізнес-розвитку плодоовочівництва, в якому беруть участь викладачі та 
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студенти університету. Роботу за цим проектом координує Інститут 

післядипломної освіти і дорадництва. 

Викладачі університету беруть участь в міжнародних грантових 

програмах академічної мобільності. Так, з 15.01.2015 р. по 15.07.2015 р. 

доцент кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського 

господарства Мироничева Олена Сергіївна проходила стажування в 

Шведському університеті сільськогосподарських наук (Швеції) в рамках 

Програми Вісбю. 

В листопаді 2015 року делегація у складі 8 викладачів університету 

відвідала виставку «Агрітехніка-2015» в м. Ганновер (Німеччина). 

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. В цією метою 

використовується сайт відділу (http://www.tsatu.edu.ua/vmz), 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. 

 

Формування позитивного міжнародного іміджу університету 

 

У звітному році реалізовано проект модернізації веб-сайту 

університету. Результатом його виконання стало досягнення в липні 2015 

року 46-го місця серед університетів України за вебометричними 

показниками. 

У 2015 році було розроблено та впроваджено нову платформу для 

системи веб-сайтів університету. Окрім основного сайту, створена мережа 

сайтів структурних підрозділів, які усі працюють на єдині платформі, 

розміщуються в адресному просторі університету, мають єдиний стиль 

оформлення, при цьому зберігають можливість незалежного наповнення 

інформацією. 

Другий елемент веб-системи університету – це сайт фахових видань 

університету. Потреба в оновленні існуючого сайту була обумовлена 

необхідністю покращення індексації наших документів, тобто статей, 

пошуковою системою Google Академія. Кількість проіндексованих нею 

документів є одним із ключових вебометричних показників. В лютому 

було запущено сайт за адресою journal.tsatu.edu.ua на базі програмного 

забезпечення рекомендованого Національною бібліотекою ім. 

Вернадського та забезпечуючого надійну індексацію документів. Станом 

на кінець 2015 року триває перенесення архівів фахових видань на цей 

сайт. 
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Важливою частиною проекту модернізації веб-сайту університету 

було також впровадження системи корпоративної електронної пошти 

університету. Всі кафедри, деканати та більшість підрозділів отримали 

власну офіційну поштову скриньку в домені університету tsatu.edu.ua. В 

березні 2015 р. Вчена рада затвердила положення про корпоративну 

електронну пошту. 
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7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Профорієнтаційна діяльність колективу університету має в 

сьогоднішніх реаліях надзвичайно велике значення. Тому що її 

результатом є формування контингенту студентів, а також, що дуже 

важливо, створюється імідж нашого навчального закладу на територіях-

донорах університету та закладаються підвалини подальшої плідної 

співпраці.  

У ході профорієнтаційної роботи проводиться активна реклама всіх 

спеціальностей; переваг ТДАТУ перед іншими вищими навчальними 

закладами; можливостей, які можуть використовувати студенти, 

навчаючись на денній і заочній формах навчання та випускники щодо 

подальшого навчання і працевлаштування. Акцентується увага учнів та 

батьків на високій кваліфікації професорсько-викладацького складу, 

сучасних технологіях навчання, зростаючому зв’язку колективу 

університету і фахівців кращих підприємств і організацій нашого регіону, 

індивідуальному підході до кожного студента. 

Останніми роками укріплювались зв’язки кафедр і факультетів з 

навчальними закладами, районними і місцевими закладами освіти, 

відділами агропромислового розвитку і сільськими радами закріплених 

територій. Створені на факультетах групи з профорієнтації формують 

списки контингенту абітурієнтів, що бажають вступати на всі 

спеціальності нашого університету для подальшої персональної роботи 

впродовж всього строку до подавання документів в приймальну комісію. В 

другому семестрі навчального року кафедри і групи з профорієнтації 

щомісячно звітують про кількість бажаючих вступати до ТДАТУ та 

перелік профорієнтаційних заходів, проведених на закріплених територіях 

та в університеті для майбутніх абітурієнтів. 

У 2014-2015 навчальному році були проведені наступні 

профорієнтаційні заходи: 

- в 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, за якими надаються освітні послуги в університеті;  

- в районних відділах освіти викладачами кафедр одержані мережі 

шкіл та контингент учнів для проведення системної профорієнтаційної 

роботи; 

- за погодженням з районними, міськими відділами освіти, за участі 

директорів шкіл проведені зустрічі з випускниками та їх батьками у 

навчальних закладах закріплених районів; 

- співпраця з представниками управлінь агропромислового розвитку 

дозволила залучити із числа сільської молоді для навчання в університеті 

певну кількість абітурієнтів за цільовими направленнями; 
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- профорієнтаційна робота проводилась із залученням випускників 

університету, працівників фермерських господарств та інших підприємств 

агропромислового комплексу; 

- проведене анкетне опитування дозволило створити бази даних з 

метою виявлення молоді, яка потенційно схильна здобути професії зі 

спеціальностей, що акредитовані в університеті та виявили бажання 

вступати до ТДАТУ; 

- підтримується зв’язок з центрами зайнятості районів в частині 

надання інформації про університет та участі в акціях ярмарок професій; 

- викладачі кафедр та представники груп факультетів з 

профорієнтації брали участь у батьківських зборах, виховних заходах 

школи; орієнтували учнів шкіл брати участь у заходах, що проводяться в 

університеті (науково-технічні конференції, предметні олімпіади, брейн-

рингах, тижнів факультетів тощо); 

- проведено «Дні відкритих дверей» з метою ознайомлення 

майбутніх студентів з університетом, факультетами і спеціальностями та 

більш успішної адаптації до студентського середовища; 

- організована робота консультаційного пункту для учнівської 

молоді та їх батьків з метою інформування щодо отримання вищої освіти 

за всіма напрямами АПК під час вступної компанії; 

- виготовлені інформаційні стенди для розміщення їх в середніх 

навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, коледжах; 

- підготовлено фільм про життєдіяльність університету та 

включення його виступів в школах перед учнями і батьками та 

відеоролики про факультети і спеціальності для трансляцій 

телерадіокомпаній; 

- підготовлені і видані рекламні матеріали: 

– оголошення про набір на підготовчі курси (денна форма 

навчання);  

– буклет університету за всіма спеціальностями та за іншими 

видами діяльності: із зарубіжної та виробничої практик, програм 

подвійного диплому, опанування робітничих професій, громадського 

життя університету (спортивні секції, видатні спортсмени, гуртки 

художньої самодіяльності ЦКіД, спортивно-оздоровча база, комп’ютерні 

курси тощо). 

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

інформації про набір у ТДАТУ, 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: 

- «Технічні системи технологій тваринництва» – зав. кафедрою  

Скляр Р.В. 

- «Мобільні енергетичні засобі» – зав. кафедрою Панченко А.І. 

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

- «Гідравліка і теплотехніка» – зав. кафедрою Дідур В.А. 
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- «Технологія конструкційних матеріалів» – зав. каф. Кюрчев С.В.  

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

- «Прикладна геометрія ім. В.М. Найдиша» – зав. каф. Мацулевич О.Є. 

- «Фізичне виховання і спорт» – зав. кафедрою Рибницький А.В. 

- «Іноземні мови» – зав. кафедрою Полікарпова Ю.О. 

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

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 до 

ТДАТУ 

1 2012–2013 174 162 88 

2 2013-2014 122 85 45 

3 2014-2015 96 90 30 

 

На підготовчих курсах центру профорієнтації та довузівської 

підготовки у 2014–2015 навчальному році навчалось 96 слухачів. 

Протягом року за сімейними обставинами і з причини невиконання 

умов Договору було відраховано 6 осіб. До випускного випробування 

допущено 90. З них 82 успішно виконали випускні екзаменаційні 

роботи з базових дисциплін (української мови та літератури і 

математики).  

Вони були рекомендовані до зарахування в університет за умови 

успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання згідно з 

правилами прийому.  

Діяльність підготовчих курсів центру профорієнтації та 

довузівської підготовки є не тільки системою підвищення знань та 

підготовки до проходження вступних випробувань, а і як важливий крок 

адаптації молоді до навчання у вищому навчальному закладі, що спрощує 

засвоєння нових знань, здобуття навичок і умінь, у особистому і 

професійному зростанні. 
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8. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

Зарахування до студентів у 2015 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 2015 склала 186,79 (напрям 

«Охорона праці»), при цьому: 

– середній бал за атестатом … . – 192,4; 

– історія України ………...…… – 182,0; 

– математика…………………..  – 186,5; 

– українська мова……………..  – 190,0. 

Мінімальна сума балів – 113,31 (напрям «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва»): 

– середній бал за атестатом ….. – 150,6; 

– історія України………….......  – 105; 

– математика…………….…….  – 100; 

– українська мова…………….. .– 122,5. 

Середній бал за дисциплінами та атестатом: 

- за атестатом………………… – 169,6; 

- історія України……………..  – 140,5; 

- математика………………… . – 147,9; 

- українська мова і література  – 154,2. 

На місця денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра зараховано 656 та 405 осіб відповідно. З них, на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету зараховано 496 осіб – за денною 

та 86 осіб – за заочною формою навчання. На навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб зараховано 160 осіб – за денною та  

319 осіб – за заочною формою навчання. 

На основі повної загальної середньої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра зараховано 244 особи. З них 193 особи на 

денну (153 – за кошти державного бюджету, 40 – на контрактні місця) та 51 

особу на заочну форму навчання (19 – за кошти державного бюджету, 32 – на 

контрактні місця). 

Щодо випускників коледжів та технікумів, то серед загальної кількості 

зарахованих вступників, на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховано 

817 осіб. З них на денну форму навчання 463 особи (у тому числі 343 особи – 

за кошти державного бюджету, 120 осіб – на контрактні місця), а на заочну 

354 особи (з них 67 – за кошти державного бюджету, 287 – на контрактні 

місця). 

Сільська молодь із загальної кількості зарахованих на денну форму 

навчання становить 55,5% (364 особи), з яких 35 осіб – за цільовим 
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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 – 22 особи; 

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надано таке право – 1 особа;  

– інвалідів І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років – 4 осіб; 

Загальна кількість осіб пільгових категорій – 32 особи.  

Середній конкурс за всіма спеціальностями денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра склав 2,72 особи на державне 

місце, при цьому найнижчий конкурс – 1,45 на напрям підготовки «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва», а найбільший – 33 

на напрям підготовки «Облік і аудит».  

За результатами використання системи дистанційної подачі документів 

«Електронний вступ» було зараховано 42 вступника. При цьому кількість 

поданих дистанційно заяв склала – 428. 

Відповідно до ліцензії на підготовку іноземних громадян для вступу до 

університету зараховано 3-х вступників, що є іноземними громадянами 

(громадяни Гвінеї). 

Окрім цього проводилося зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра 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. Із такої категорії 

осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра денної та 

заочної форм навчання зараховано – 30 осіб (4 – на денну та 26 – на заочну 

форми навчання). 

На освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зараховано 366 осіб на 

денну (239 – за кошти державного бюджету та 127 – на контрактні місця) та 

122 особи на заочну форму навчання (63 – за кошти державного бюджету та 

59 – на контрактні місця). 

За результатами прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра 

зараховано 238 осіб на денну (116 – за кошти державного бюджету та 122 – 

на контрактні місця) та 89 осіб на заочну форму навчання (48 – за кошти 

державного бюджету та 41 – на контрактні місця). 
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9. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ 

 

Одним із важливих напрямів у роботі нашого університету є 

працевлаштування випускників. Він містить у собі ряд заходів, які 

проводяться протягом навчального року відділом зв’язку з виробництвом. 

Всі етапи з підготовки направлень на роботу випускників 

здійснюються згідно плану роботи відділу. 

Керуючись змінами в діючому законодавстві, в університеті 

розроблений та затверджений порядок працевлаштування випускників, 

який передбачає: 

- проведення зустрічей з випускниками з метою роз’яснення 

порядку укладання договорів щодо працевлаштування; 

- співпраця з Департаментами агропромислового розвитку регіону 

щодо надання робочих місць випускникам, які навчались за цільовим 

направленням; 

- проведення зустрічей з роботодавцями в межах заходів «Ярмарок 

вакансій»; 

- вивчення випускниками методичних рекомендацій щодо 

самостійного пошуку роботи; 

- постійний моніторинг потреби у кваліфікованих фахівцях на 

підприємствах регіону з метою подальшого працевлаштування 

випускників. 

Наявні документи щодо працевлаштування випускників, згідно 

плану роботи відділу, розглядаються комісією у складі декана факультету, 

проректора з НПР, начальника відділу ЗВ та кураторів груп. 

Остаточний розподіл на роботу проводиться комісією університету 

згідно наказу ректора та виключно в кабінеті ректора. 

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 випускника університету за фахом. 
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Таблиця 7.2 – Загальна кількість випускників ТДАТУ, які 

навчались за державним замовленням та надали інформацію про 

прибуття за направленням до місця роботи (2013-2015 рр.) 
 

Назва факультету Назва спеціальності 
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2013 рік 

Механіко-

технологічний 

факультет 

Механізація сільського 

господарства 
162 156 6 145 92,95 

Енергетичний 

факультет 

Енергетика 

сільськогосподарськог

о виробництва 

64 60 4 50 83,33 

Економіки та 

бізнесу 

 

Економіка 

підприємства 
21 17 4 16 94,12 

Облік і аудит 28 21 7 19 90,48 

Фінанси 11 9 2 7 77,78 

Маркетинг 5 5 - 5 100 

 

Інженерії та 

комп’ютерних 

технологій 

Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

52 44 8 39 88,64 

ІТП 15 14 1 14 100 

Агротехнологій та 

екології 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

23 17 6 15 88,24 

Агрономія 25 23 2 21 91,3 

Всього  406 366 40 331 90,44 

2014 рік 

Механіко-

технологічний 

факультет 

Механізація сільського 

господарства 
158 153 5 106 69,28 

Енергетичний 

факультет 

Енергетика 

сільськогосподарськог

о виробництва 

77 74 3 59 79,73 

Економіки та 

бізнесу 

 

Економіка 

підприємства 
4 3 1 3 100 

Облік і аудит 25 20 5 16 80 

Фінанси і кредит 8 8 - 7 87,5 

Маркетинг 5 5 - 4 80 
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Інженерії та 

комп’ютерних 

технологій 

Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

52 49 3 33 67,35 

ІТП 15 13 2 10 76,92 

Агротехнологій та 

екології 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

25 20 5 12 60 

Агрономія 24 21 3 21 100 

Всього  393 366 27 271 74,04 

2015 рік 
Механіко-

технологічний 

факультет 

Механізація сільського 

господарства 
167 159 8 125 78,62 

Енергетичний 

факультет 

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

75 72 3 58 80,56 

Економіки та 

бізнесу 

 

Економіка 

підприємства 
- - - - - 

Облік і аудит 19 17 2 15 88,24 

Фінанси і кредит 3 3 - 2 66,67 

Маркетинг 1 - 1 - - 

Інженерії та 

комп’ютерних 

технологій 

Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

41 39 2 28 71,8 

ІТП 15 14 1 13 92,86 

Агротехнологій та 

екології 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

23 17 6 14 82,35 

Агрономія 23 21 2 18 85,7 

  367 342 25 273 79,8 
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10. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ  

ТА СПІВРОБІТНИКІВ ТДАТУ 

 

Протягом звітного періоду трудові і соціально-економічні відносини 

між адміністрацією та трудовим колективом університету 

регламентувались і врегульовувались відповідно до умов діючого 

законодавства та Колективного договору, укладеного на 2015 рік. Серед 

пріоритетних напрямів забезпечення соціально-економічних гарантій було: 

1. Виконання головної соціальної гарантії – виплата (два рази на 

місяць) заробітної плати співробітникам університету та стипендії 

студентам (один раз на місяць). 

2. Преміювання та надання матеріальної допомоги. 

3. Проведення заходів щодо оздоровлення співробітників та 

студентів університету. 

4. Створення безпечних і здорових умов праці з метою запобігання 

виробничого травматизму та професійних захворювань. 

5. Проведення заходів щодо зниження захворюваності серед 

студентів та співробітників університету.  

6. Вирішення питань забезпечення студентів гуртожитками.  

7. Організація повноцінного, збалансованого харчування студентів та 

співробітників університету. 

У 2015 році середня заробітна плата штатних працівників облікового 

складу у порівнянні з 2014 роком зросла на 18 % і становила 3106 грн (рис. 

10.1) (у минулому році 2625 грн.).  
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Рис.10.1 – Динаміка середньої заробітної плати в університеті, 

грн. 

 

Пріоритетом соціального захисту співробітників університету є 

забезпечення оздоровлення, як їх самих, так і їх дітей (табл. 10.1). У 2015 

році усі співробітники університету, які виявили бажання оздоровитися на 
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базі СОК «Салют» за пільговими цінами, мали таку змогу, а це 116 

співробітників.  

Таблиця 10.1 – Оздоровлення співробітників та студентів ТДАТУ  

протягом 2014-2015 рр. 
№ 

з/п 

Показники Роки Відхилення 

2014 2015 (+,-) (%) 

1 Кошти на оздоровлення 

дітей співробітників, грн 

71 604 87 400 15 796 122,06 

2 Кількість дітей, що 

відпочили в ДОТ «Чайка» 

48 44 - 4 91,67 

3 Кількість співробітників, 

що скористались санаторно-

курортним оздоровленням 

17 - - 17 - 

4 На базі СОК «Салют» 

оздоровилось за пільговими 

цінами: 

124 287 + 163 в 2 р. 

 співробітників 124 116 - 8 93,54 

 студентів - 171 + 171 - 

 

Починаючи з 01.01.2015 р. фінансування санаторно-курортного 

лікування, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв та 

оздоровлення дітей працюючих, за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України, законодавством не передбачено. Однак, відповідно 

до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» передбачене 

оздоровлення дітей працюючих осіб за рахунок коштів (відповідно до 

колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, інших джерел. 

Тому в п 5.2. Колективного договору на 2015 рік встановлено виділення 

коштів за рахунок бюджету профспілкового комітету на відшкодування 

50% вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів для дітей 

співробітників ТДАТУ. 

Так, у 2015 році на оздоровлення дітей співробітників було виділено 

87 400 грн., або на 22% більше порівняно з 2014 роком. Ці кошти дали 

можливість відпочити 44 дітям співробітників в дитячому оздоровчому 

таборі «Чайка». 

З метою оздоровлення студентів навчального закладу, на базі СОК 

«Салют», функціонує студентський спортивно-оздоровчий табір 

«Здоров’як». Табір створюється як стаціонарний заклад, що працює 

сезонно (остання декада серпня). 

Найголовнішою складовою соціальної роботи, яка ведеться у 

студентському середовищі є контроль за дотриманням положень 

соціального захисту, які прописані законодавчо та в розділі 7 колективного 

договору, укладеного на 2015 рік. Загалом, система соціального захисту  

студентів університету ТДАТУ являє собою комплекс організаційно-

правових і економічних заходів, направлених на: 

- забезпечення матеріального добробуту, шляхом своєчасного 

отримання стипендій, матеріальних, заохочувальних та компенсаційних 

виплат;  
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- забезпечення належних умов проживання в гуртожитках; 

- створення безпечних умов навчання; 

- збереження здоров'я, шляхом забезпечення умов для 

оздоровлення, занять спортом та ін. 

Що стосується матеріального добробуту, то студентам 

призначаються академічні та соціальні стипендії. Академічну стипендію 

отримують студенти, які навчаються за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. Соціальні стипендії призначаються студентам, які 

мають державні пільги та гарантії, що встановлені законодавством та 

потребують соціального захисту. Дані категорії студентів ТДАТУ, розміри 

їх стипендії представлені в табл. 10.2. 

Таблиця 10.2 – Розміри академічної та соціальних стипендій 

протягом 2014 -2015 рр. 
Показник 2014 рік з 1.01.15 по 

31.08.15 р. 

з 1.09.15 по 

31.12.15 р. 

Академічна стипендія, грн 830 830 925 

Соціальні стипендії, грн. у т.ч.:    

- студентам  з числа дітей-сиріт   1760 1760 1989 

- студентам з малозабезпечених  

сімей  

- - 825 

- студентам, які є дітьми-інвалідами 

та інвалідами I-III групи 

795,70 795,70 899,25 

- студентам, які мають сім'ї з дітьми і  

в яких обоє з подружжя або одна 

мати (батько) навчається у вищому 

навчальному закладі за денною 

формою навчання 

730 730 825 

 

У цьому році Законом України від 18.09.2015 р. «Про внесення змін 

до Закону «Про державний бюджет України на 2015 рік» підвищено базові 

соціальні стандарти для населення і в т.ч. розміри академічної та 

соціальних стипендій з 01.09.2015 року. 

Станом на 01.12.15 у ТДАТУ навчаються 32 студенти-інваліди; 66 

студентів, які мають статус сироти; 1 студент із малозабезпеченої сім’ї, 3 

студенти, батьки яких мають статус учасників бойових дій. 

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної 

підтримки молоді із числа дітей-сиріт визначаються Законом України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

В університеті виконуються всі положення зазначеного 

законодавства, зокрема студенти-сироти: 

- забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, 

взуттям і м'яким інвентарем; 

- до завершення навчання виплачується щорічна допомога для 

придбання навчальної літератури у розмірі трьох мінімальних звичайних 

академічних стипендій. 

- щорічно надається матеріальна допомога за рахунок 

стипендіального фонду, а також  коштів, передбачених на утримання 
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закладу, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян;  

- при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і 

обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів  

громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести 

прожиткових мінімумів; 

- забезпечується безкоштовне проживання у гуртожитках. 

Вартісне вираження зазначених заходів наведено в таблиці 10.3. 

 

Таблиця 10.3 - Розміри матеріальної допомоги, яку отримали студенти 

пільгових категорій університету протягом 2014-2015 рр., грн. 
Показник 2014 рік з 1.01.15 по 

31.08.15 

з 1.09.15 по 

31.12.15 

Матеріальна допомога за 

рахунок університету 

14 205 351 900 144 700 

Компенсація на:    

- харчування 947 710 654 203 470 462 

- придбання одягу 25 963 4 080 33 200 

- ін. трансферти 228 974 43 848 204 723 

 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавчих та 

інших нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці та навчання, належного виробничого побуту для 

співробітників університету та студентів. Підрозділи університету 

забезпечувалися спецодягом, медичними аптечками. Комплексні заходи 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 

захворювань, аваріям та пожежам мали повне фінансове забезпечення. Так, 

за звітний період виконано робіт по поточному ремонту на суму 154 719,09  

грн. І, як результат, протягом 2015 року не було зафіксовано жодного 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Профілактика різних захворювань проводиться шляхом 

інформування співробітників та студентів через радіо, пресу. З метою 

отримання першої медичної допомоги студентами та співробітниками на 

території університету організовано роботу медпункту. 

Університет має 3 гуртожитки, в яких проживають студенти, 

аспіранти, докторанти, науково-педагогічні та інші працівники 

університету, для яких створені відповідні умови проживання та 

відпочинку. За станом умов проживання в гуртожитках слідкує спеціально 

утворена житлово-побутова комісія, яка діє при профкомі університету,  та 

яка двічі на рік проводить їх інспектування. Станом на 1.12.2015 року 

загальна чисельність студентів проживаючих у гуртожитку № 1 – 369 осіб, 

з них 11 студентів пільгових категорій, у гуртожитку № 3 – 273 ос., з них 

10 студентів пільгових категорій, у гуртожитку № 4 – 330 ос., з них 4 

студенти пільгових категорій. 
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Усі зауваження, пропозиції та побажання студентів виявлені 

комісією розглядаються щодо їх задоволення та доводяться до відома 

адміністрації університету.  

Крім, того соціальна діяльність серед студентів університету 

реалізується за такими напрямами: 

- профілактика негативних явищ у студентському середовищі та 

пропаганда здорового способу життя (проведення заходів таких як «День 

здоров’я», «День боротьби зі СНІДом», «День донора»); 

- культурно-дозвільний напрямок як засіб соціально-психологічного 

впливу на студентську молодь (проведення тренінгів, семінарів, квестів); 

- патріотичне виховання шляхом залучення до проведення різних 

акцій та заходів; 

- реалізація природоохоронного напрямку діяльності (виховання 

екологічної свідомості молоді шляхом, залучення її до проведення 

екологічних акцій ) та ін. 

Слід зазначити, що питання громадського харчування знаходиться на 

постійному контролі адміністрації та профкому. У складі профспілкового 

комітету ТДАТУ постійно діючою є комісія 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 15 грн. 

Постійно здійснюється контроль за оновленням та розширенням 

асортименту страв відповідно до попиту та уподобань споживачів. 

У цілому вся робота із соціального захисту в університеті 

здійснювалася у тісному контакті адміністрації з профкомом 

співробітників, студентським профбюро, студентським самоврядуванням, 

центром культури та дозвілля, науковою бібліотекою, кафедрами й 

підрозділами. Соціальний захист співробітників та студентів ТДАТУ 

проводився відповідно до чинного законодавства та колективного 

договору. Умови роботи й відпочинку працівників, їх оздоровлення та 

лікування знаходяться на належному рівні.  

Загалом, за результатами аналізу стану соціального захисту 

студентів та співробітників Таврійського державного агротехнологічного 

університету можна зазначити, що в складних економічних умовах 

протягом 2015 року забезпечено виконання всіх соціальних пільг, гарантій 

та компенсацій.  
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11. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2015 році видатки загального фонду профінансовані з Державного 

бюджету на 100%, затверджено кошторисом 55453,1 тис. грн., касові 

видатки складають 55453,1 тис. грн., у т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 32839,1 тис. грн., що складає 59,2%; виплату на харчування 

і одяг дітям-сиротам 1161,9 тис. грн., що складає 2,1%; оплату 

комунальних послуг 2379,9 тис. грн., що складає 4,3%; стипендії 18823,6 

тис. грн. або 34,0%,  інші  поточні трансфери населенню (виплату грошової 

допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам) – 248,6 тис. 

грн. або 0,4%. 

По спеціальному фонду план надходжень виконано на 100,2% при 

плані 22989,2 тис. грн., фактично надійшло 23043,3 тис. грн., у т.ч. від 

оплати за навчання – 10045,3 тис. грн., підготовчого відділення, 

підготовчих курсів та інших курсів 

– 372,8 тис. грн., науково-дослідним розробкам – 388,8 тис. грн., реалізації 

продукції науково-дослідного господарства – 7828,7тис. грн., плати за 

проживання в гуртожитках – 2786,9 тис. грн., спортивно-оздоровчого 

комплексу 380,1 тис. грн., від оренди майна – 198,1 тис. грн., інші –  226,5 

тис. грн. 

Касові видатки за 2015 рік по спеціальному фонду склали 22821,7 

тис. грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 12448,4 тис. грн. або 

54,6%, придбання паливно-мастильних матеріалів, насіння, міндобрив, 

матеріалів, обладнання комп’ютерної техніки та інвентарю 5371,5 тис. грн. 

або 23,5%, оплату за послуги (крім комунальних) 1204,8 тис. грн. або 5,4%, 

інші видатки (податки) 590,6 тис. грн., видатки на відрядження 140,2 тис. 

грн., 0,6% на оплату комунальних послуг – 2261 тис. грн. або 10,0%, із них 

на теплопостачання 583,8 тис. грн., оплату водопостачання 370,7 тис. грн., 

оплату електроенергії – 812,9 тис. грн., оплату природного газу 493,4 тис. 

грн., придбання основних засобів 677,4 тис. грн., капітальний ремонт 126,0 

тис. грн. 

Надійшло благодійних внесків та дарунків на суму 1134,3 тис. грн. 

У 2015 році касові видатки по благодійним внескам склали 1004,1 

тис. грн., які було витрачено на придбання матеріалів, обладнання та 

інвентарю – 1004,1тис. грн., оплату інших послуг 1,2 тис. грн., придбання 

основних засобів 117,6 тис. грн. 

Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення професорсько-

викладацькому складу, педагогічним  та бібліотечним працівникам по 

загальному фонду 703,3 тис. грн., по спеціальному фонду 173,3 тис. грн., 

надано матеріальної допомоги іншим працівникам 20,3 тис. грн., 

виплачено премій співробітникам  1486,6 тис. грн., студентам та 

аспірантам 632,2 тис. грн., матеріальної допомоги 496,7 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. склала 764,2 тис. 

грн., із них по оплаті за навчання 526,9 тис. грн., за проживання в 

студентських гуртожитках 87,8 тис. грн., по оплаті орендарями оренди та 
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комунальні послуги 35,4 тис. грн., за реалізований металобрухт – 13,5 тис. 

грн., за іншими розрахунками – 106,6 тис. грн. 

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2016 сума кредиторської заборгованості склала 

360,9 тис. грн., авансові платежі по платним послугам за договорами за 

навчання – 218,6 тис. грн., за проживання в гуртожитку - 112,5 тис. грн., 

інші – 29,8 тис. грн.  

Всі юридичні та фінансові зобов’язання взяті в межах бюджетних 

призначень на 2015 рік. 

Не зареєстрована кредиторська заборгованість в органах Державного 

казначейства відсутня. 
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12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Належні університету вісім навчальних корпусів, допоміжні 

приміщення, їдальня, гараж, котельня, наукова бібліотека, студентський 

клуб компактно розміщені в центрі м. Мелітополя. 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. Розташований адміністративно-

навчальний корпус площею 3423 кв.м – не використовуються. Вирішується 

питання передачі адміністративно-навчального 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, наукова бібліотека, 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. 

В університеті створено 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 з метою належного теплопостачання у будівлі 

навчального корпусу № 3 завершено реконструкцію внутрішньо-теплової 

мережі шляхом заміни фізично зношених металевих труб на 
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металопластикові. Аналогічні заходи виконані у приміщеннях Центру 

інформаційних технологій. 

Для підтримки технічного стану матеріальної бази навчального 

процесу капітально відремонтовано 14 навчальних аудиторій та 

лабораторій, у 87 аудиторіях та 26 лабораторіях проведено роботи 

загальнобудівельного характеру, капітально відремонтовано 1400 кв.м 

м’якої покрівлі. 

Власним меблевим цехом виготовлено 419 одиниць меблів для 

навчальних аудиторій та гуртожитків. 

Навчальний процес повністю забезпечений необхідним 

обладнанням, приладами, інструментами, реактивами та іншими 

матеріалами згідно вимог навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін. Балансова вартість встановленого обладнання у розрахунку на 

одного студента денної форми навчання станом на 01.10.2015 року 

становила 4062 грн. У навчальному процесі задіяна і використовується 

достатня кількість аудіо- та відеотехніки, 806 персональних комп’ютерів з 

необхідним програмним забезпеченням, в т.ч. 120 – придбано у 2015 році. 

Постійно зростає загальний фонд наукової бібліотеки: лише 

протягом 2015 року було придбано 1630 примірників новітньої навчальної, 

методичної, наукової літератури та 795 – періодичних видань, 

надрукованих, в основному, українською мовою. На кінець року частка 

навчальної літератури українською мовою в бібліотеці університету склала 

65%. 

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, яке використовується Таврійським 

державним агротехнологічним університетом, належить Міністерству 

освіти і науки 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. В університеті створені умови 

для дотримання діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм, 

правил та нормативів провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 

наданням вищої освіти. 

У студентських гуртожитках наявні необхідні санітарно-побутові та 

підсобні приміщення. 

Для студентів, аспірантів і співробітників функціонує 

фундаментальна бібліотека із загальним фондом біля 402,0 тис. 

примірників, чотири читальних зали на 185 посадкових місць. 
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Книгосховище, зал каталогів, зал науково-технічної інформації,  2 

абонемента.  

Бібліотечний фонд університету забезпечує потреби студентів і 

викладачів у підручниках, навчальних посібниках та наукових виданнях. 

З 2010 року функціонує зала електронних ресурсів при відділі 

науково-технічної інформації з вільним доступом до мережі інтернет на 12 

посадкових місць. 

Для занять фізичною культурою і спортом діє університетський 

спортивний корпус загальною площею 1942,7 кв.м, є в наявності п’ять 

спортивних залів. Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем 

задовільна. 

Медичне обслуговування студентів і викладачів проводиться в 

медпункті університету, який розташований у корпусі № 9, а також у 

міських поліклініках № 1 та № 2, які розміщені неподалік гуртожитків 

університету. 

На кінець звітного періоду балансова вартість встановленого 

обладнання та інвентарю склала 15,1 млн. грн., в тому числі машини та 

обладнання – 11,1 млн. грн., комп’ютерна техніка – 3,42 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 смт 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. 

В 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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13. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ, 

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ ТДАТУ 

 

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ 

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

науково-технічного потенціалу держави співробітники університету у 2015 

році були відмічені низкою нагород. 

На основі указу Президента України за видатні особисті досягнення 

в науково-технічній, громадській діяльностях, вагомий особистий внесок у 

справу підготовки кваліфікованих фахівців був нагороджений: Орденом 

«За заслуги» ΙΙΙ ступеня – 1 працівник університету (Кюрчев В.М.). 

Указом Президента України «Про відзначення державними 

нагородами України» за значний особистий внесок у науково-технічний 

розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю було 

присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» - 1 

працівник університету (Надикто В.Т.) 

На основі наказу Міністерства освіти і науки України за багаторічну 

плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

розвиток аграрної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів для 

агропромислового комплексу був нагороджений: Нагрудним знаком «За 

наукові та освітні досягнення» – 1 працівник університету (Кюрчев В.М.). 

Рішенням президії Української академії аграрних наук був 

нагороджений: Почесною відзнакою УААН – 1 працівник університету 

(Кюрчев В.М.). 

На основі наказу президента Національної академії педагогічних 

наук України був нагороджений: Знаком «Ушинський К.Д.» – 1 працівник 

університету (Кюрчев В.М.). 

На основі рішення Запорізької обласної ради за багаторічну плідну 

працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 

Запорізької області були нагороджені: 

Почесною грамотою Запорізької обласної ради – 2 працівника 

університету (Березовський В.І., Сірий І.С.); 

Грамотою Запорізької обласної ради – 5 працівників університету  

(Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Брустінов В.М., Нестеренко С.А.,  

Оксамитна Г.П.). 

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 (Сушко О.В.).; 

Грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради – 4 

працівника університету (Шевчук О.Ю., Антонова Г.В., Фандєєв О.А, 
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Карташов С.Г.). 

За визначні успіхи у природоохоронній діяльності були нагороджені: 

Грамотою державної екологічної академії – 1 працівник 

університету; (Волох А.М.); 

Подякою народного депутату України О. Єднака – 1 працівник 

університету (Волох А.М.). 

Рішенням ректорату, профкому та ради ветеранів університету були 

нагороджені: 

Присвоєно почесне звання «Заслужений викладач Таврійського 

державного агротехнологічного університету» - 6 працівників університету 

(Данченко М.М., Дашивець Г.І., Діордієв В.Т., Івженко О.В., Овчаров В.В., 

Попова І.О.); 

Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Таврійського 

державного агротехнологічного університету» - 1 працівник університету; 

(Кондратюк Л.І.). 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РЕЙТИНГ ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» 

В сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе 

більшої ваги для життя людини і соціуму в цілому. Тому виникає потреба в 

об’єктивній інформації стосовно рівня того чи іншого навчального закладу 

– що, певною мірою успішності, намагаються забезпечити рейтинги. 

Україна – університетська держава. 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 

міжнародних зустрічей (одна з них Міжнародна конференція «Міжнародні 

і національні академічні рейтинги», організатори ЮНЕСКО, МОН та інш.). 

Університетський рейтинг «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО – рейтинг 200 

найкращих українських університетів за методикою ЮНЕСКО. 

Проводиться на основі підписаного меморандуму з Європейським центром 

з вищої освіти ЮНЕСКО – СЕПЕС. З метою удосконалення методики та 

підвищення об’єктивності рейтингу за системою рейтингів ЮНЕСКО була 

створена Міжнародна наглядова рада по визначенню рейтингів 

університетів, відділення якої діє і в Україні. 

«ТОП-200 Україна» проводився у 2015 році за результатами 

діяльності ВНЗ за 2014 рік у дев’ятий раз. Головна мета рейтингу – 

оцінити шляхом порівняння позицію (місце) університетів в цілому, їх 

досягнення з основних напрямів діяльності незалежно від профілю 

навчального закладу. Діяльність оцінюється з допомогою загального 

індексу рейтингової оцінки, котрий є інтегральним і визначається за 

трьома комплексними критеріями (всього комплексних показників 20): 
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якість науково-педагогічного потенціалу (значимість до 50%); якість 

навчання (значимість до 30 %); міжнародне визнання (значимість до 20%). 

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО: 

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

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

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2014 рік). 

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих вузів України (2015 рік). 

В цьому рейтингу: ТДАТУ серед аграрних ВНЗ – 3 місце, після 

НУБІП (12 місце) та ХНТУСГ ім. П. Василенка (62 місце); в Запорізькій 

області – 2 місце, після ЗНТУ (47 місце). 

Дані всіх рейтингів є важливим джерелом інформації для 

керівництва, науково-педагогічних працівників та співробітників 

навчальних закладів під час визначення шляхів та заходів з покращення 

діяльності у навчальній, науковій, методичній та організаційній роботі як з 

окремих спеціальностей, так і навчального закладу загалом. Дуже важливо 

в теперішній час зберегти рейтингові позиції університету для його 

майбутнього. 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ 

В Україні у 2015 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 2014 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. 

 

РЕЙТИНГ WEBOMETRICS 

ТДАТУ зайняв 46-е місце серед ВНЗ України. У липні 2015 року 

Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної 

дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC) 

опублікувала черговий випуск Вебометричного рейтингу університетів 

світу (Webometrics), в якому наш університет посів 46-е місце серед всіх 

вишів України. Також слід відзначити, що за цим рейтингом наш 

університет займає друге місце серед агарних вишів після Національного 

університету біоресурсів і природокористування (12 місце) та друге місце 

по Запорізькій області після Запорізького національного університету (33 

місце). 

Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в 

Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий 

прогрес, «популярність» веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру 

Інтернет-користувачів до них. Рейтинг аналізує не освітню діяльність 

університету в цілому, а саме представлення ВНЗ в глобальній мережі 

Інтернет яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у 

http://www.tsatu.edu.ua/goto/http:/webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.tsatu.edu.ua/goto/http:/webometrics.info/en/Europe/Ukraine


 

 110 

відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних 

закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), 

визначених ЮНЕСКО. В основі рейтингу – два основні критерії, що 

враховують веб-дані домену вузу (кожен критерій має певний ваговий 

коефіцієнт, відповідний його значущості): 

1. Видимість (Visibility, 50%) 

– Вплив (Impact) – оцінюється через «віртуальний референдум», 

підраховуючи всі зовнішні посилання, які отримує університет від третіх 

осіб (цитованість сторінок веб-сайтів). Вираховується з кількості 

зворотних посилань і кількості доменів, з яких відбуваються зворотні 

посилання. Тому важливою є різноманітність посилань, а не їх 

«популярність». 

2. Активність (Activity, 50%) 

– Присутність (Presence, 1/3) – визначається через загальну кількість 

розміщених веб-сторінок на основному веб-домені (включаючи всі 

піддомени і каталоги) університету, які проіндексовані найбільшими 

комерційними пошуковими системами, наприклад Google; 

– Відкритість (Openness, 1/3) – підраховується загальна кількість 

файлів та записів з правильним ім’ям файлу (pdf, doc, docx, ppt), 

опублікованих на спеціалізованих веб-сайтах (зокрема, інституційних 

репозиторіях), відповідно до академічної пошукової системи Google 

Scholar; 

– Висока якість (Excellence, 1/3) – вираховується кількість наукових 

робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор 

обмежують підрахунком публікацій, які входять в перших 10% найбільш 

цитованих у відповідних галузях науки. Відомості надаються 

дослідницькою лабораторією SCImago. 

 

ГАЗЕТА «АГРОТАВРІЯ» ТДАТУ – СЕРЕД КРАЩИХ 

ВИДАНЬ АГРАРНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта» було започатковано Конкурс на кращу газету аграрних ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України. 

Газета ТДАТУ «АГРОТАВРІЯ» стала кращою у номінації «Краще 

висвітлення навчально-педагогічного процесу». Редакційно-видавничий 

відділ ТДАТУ займається випуском газети «АГРОТАВРІЯ», яка виходить 

щомісяця, десять разів впродовж навчального року. Первинна назва газети 

була «Студенческий вестник». У 2015 році видання відзначило 25 років. 

До складу редакційної колегії газети входять професорсько-викладацький 

склад та студенти, які беруть активну участь у випуску кожного номеру 

видання.  

Газета має широке коло читачів в університеті, коледжах, які входять 

до складу університету. Окрім цього, газета надсилається в інші аграрні 

вищі навчальні заклади України. У якості профорієнтаційної роботи 
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розповсюджуємо її серед шкіл, технікумів, профтехучилищ як міста, так і 

регіону. З перших сторінок газети читачі отримують інформацію про 

головні події з життя університету, нові впровадження в навчальний 

процес, розширення матеріально-технічної бази, нові розробки в області 

науки і техніки, закордонні практики наших студентів тощо. 

ТДАТУ – ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

ТДАТУ є провідним освітнім і науковим центром, який славиться 

якісною системною підготовкою висококваліфікованих наукових кадрів, 

інтеграцією освіти і науки з виробництвом. 

Протягом 2014–2015 років докторантами та аспірантами ТДАТУ у 

різних спецрадах було захищено та затверджено 9 докторських і 26 

кандидатських дисертацій. Найбільш вагомими із захищених 

дисертаційних робіт для народного господарства України є докторські 

дисертації «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних 

тракторів» (д.т.н., проф. Кюрчев В.М.), «Управління 

конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: теорія, 

методологія, практика» (д.е.н., проф. Нестеренко С.А.), «Методологія 

обґрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів 

післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України)» (д.т.н., проф. 

Михайлов Є.В.). 

 

СТУДЕНТИ ТДАТУ АКТИВНІ УЧАСНИКИ II ТУРУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ 

З січня потягом 2015 року проводився II тур Всеукраїнського 

конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів за чотирма 

напрямками: технічні науки, природничі науки, гуманітарні науки, 

економічні науки. 

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення II туру 

Всеукраїнського конкурсу, дипломами II, III ступенів Міністерства освіти і 

науки України нагороджені студенти ТДАТУ: ЧЕРВОНЧЕНКО Сергій, 

студент енергетичного факультету; САНІНА Олена, магістр енергетичного 

факультету; ЙОЛКІНА Анастасія, магістр факультету інженерії і 

комп’ютерних технологій; СУЛТАНОВА Валентина, магістр факультету 

інженерії і комп’ютерних технологій; БОЛТЯНСЬКИЙ Володимир, 

магістр механіко-технологічного факультету; ЯРОСЕВИЧ Ірина, магістр 

факультету економіки та бізнесу. 

Дипломом І ступеня у Всеукраїнському конкурсу студентських 

наукових робіт в галузі науки «Математичне моделювання і інформаційні 

технології» нагороджена СТРЄЛКОВА Марія, магістр факультету 

інженерії та комп’ютерних технологій. 

Дипломом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт 

науково-дослідного спрямування зі спеціальності «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» нагороджений СОЛОПОВ Данил, 

магістр факультету інженерії та комп’ютерних технологій. 
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Дипломом II ступеня у Всеукраїнському конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямком «Технічне забезпечення в АПК» нагороджена 

ПІХТАРЬ Ольга, магістр енергетичного факультету. 

Грамотою за І місце в обласному конкурсі проектів 

«Енергозбереження та енергоефективність очима молоді» нагороджений 

ЛОМИШ Владислав, студент енергетичного факультету. 

Дипломом фіналіста II ступеня відкритої межрегіональної виставки-

конференції винахідницького мистецтва «Ukr.Tech.Fest» нагороджена 

ПІХТАРЬ Ольга, магістр енергетичного факультету. 

 

СТУДЕНТКА ТДАТУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ «20 РОКІВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: 

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ» 

У вересні 2015 року на базі Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету відбулося підведення підсумків конкурсу «20 

років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми». Організатор 

конкурсу – Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді 

Леоніда Кучми «Україна». У конкурсі взяли участь понад 400 студентів 

вищих навчальних закладів України. 

ТДАТУ представляла Юлія Бєлєва, студентка факультету економіки 

та бізнесу (науковий керівник – д.е.н., професор Т.І. Яворська). За 

підсумками конкурсу робота Юлії Бєлєвої зайняла почесне третє місце. На 

урочистому засіданні дипломи лауреатів та пам’ятні подарунки 

переможцям особисто вручав другий Президент України Л.Д. Кучма. 

Лауреатам також була презентована монографія академіка П.І. 

Гайдуцького про результати аграрної реформи в Україні та подальші 

напрями її розвитку. Змістовними й корисними бути виступи провідних 

вчених-аграріїв України та представників аграрного бізнесу. 

 

МАГІСТРАНТ ТДАТУ СТАВ ЛАУРЕАТОМ ПРЕСТИЖНОГО 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  

НА КРАЩЕ ЕСЕ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ! 

Магістрант спеціальності «Енергетика сільськогосподарського 

виробництва» ТДАТУ Микола Філіпішен став лауреатом престижного 

Міжнародного конкурсу на краще есе німецькою мовою «Моя країна у 

європейській родині».  

Конкурс проводився Центром німецької культури «Widerstrahl» за 

інформаційної підтримки Посольства Німеччини в Україні, Посольств 

країн Східного партнерства, Ради німців України, Гете-Інституту в Україні 

та Міністерства освіти і науки України. Конкурс проходив у рамках 

міжнародного молодіжного проекту «Будуємо майбутнє – зміцнюємо 

довіру: молодіжне співробітництво в країнах Східного партнерства», 

ініціатором якого є Рада німців України спільно з німецькою федеральною 

компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH. На замовлення Міністерства закордонних справ Федеративної 
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Республіки Німеччина проект підтримує талановиту молодь із країн 

Східного партнерства і сприяє міжнародному взаєморозумінню на 

громадсько-суспільному рівні. 

На конкурс було представлено більше 100 творчих робіт студентів з 

50 вищих навчальних закладів країн Східного партнерства. На першому 

етапі міжнародне журі, до складу якого входили фахівці з Німеччини, 

Австрії, Білорусі та України, відібрали кращі роботи. На другому етапі з 

відібраними претендентами на перемогу проводилися телефонні співбесіди 

німецькою мовою. І лише ті учасники конкурсу, які у розмові із членами  

журі найбільш успішно представили себе і свої конкурсні роботи, 

завойовували призові місця й отримували запрошення до Києва на почесну 

церемонію нагородження. 

Відзначимо, що Микола Філіпішен був єдиним представником 

студентства з інженерною спеціальністю серед численних гуманітаріїв. 

Його робота у номінації «Діалог культур» про схожість та відмінності 

німецького й українського менталітету увійшла до п'ятірки найкращих. 

Усім авторам-переможцям організатори конкурсу забезпечили комфортне 

перебування у Києві, провели захопливу екскурсію містом, створили 

атмосферу невимушеного спілкування не лише один з одним, а й з 

почесними гостями – головою Ради німців України Володимиром Лейсле, 

завідувачем кафедри іноземних мов ІМВ КНУ ім. Т.Г. Шевченка 

професором Дайнеко Валентиною Вікторівною, начальником відділу 

організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України Вернидуб Оксаною Михайлівною, яка 

і вручала Миколі цінні подарунки на урочистій церемонії нагородження.  
 

СТУДЕНТИ ТДАТУ – ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 

ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ У ГАЛУЗІ НАУКИ 

У жовтні 2015 року Запорізькою обласною державною 

адміністрацією проводився щорічний конкурс для обдарованої молоді у 

галузі науки. В ньому взяли участь понад 100 студентів та молодих 

спеціалістів вищих навчальних закладів, серед яких 16 – представники 

ТДАТУ.  

За результатами засідань конкурсної комісії були підведені підсумки 

та визначені лауреати. Лауреатом в галузі «Технічні науки» став студент 

третього курсу енергетичного факультету ВЛАДИСЛАВ ЛОМИШ 

(науковий керівник – д.т.н., професор В.Т. Діордієв). У листопаді в 

Запорізькій ОДА відбулося урочисте нагородження лауреатів. Дипломи 

лауреатам та подяки науковим керівникам вручали заступник голови 

обласної державної адміністрації Гугнін Е.А., депутат обласної ради 

Гончарук П.А. та начальник управління молоді, фізичної культури та 

спорту Власова Н.Ф. 

 

 

 



 

 114 

УСПІШНА УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ТДАТУ 

У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 16 ЗЛЬОТІ ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ ТА 

ВІДМІННИКІВ НАВЧАННЯ «ЛІДЕРИ АПК ХХІ СТОЛІТТЯ» (м. Львів). 

Делегація університету прийняла активну участь в заходах програми 

Зльоту та отримала декілька відзнак. 

Дипломом ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта» за перемогу у конкурсі «Кращий студент року» серед 

студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і 

науки України була нагороджена голова студентської ради ТДАТУ Жмак 

Ірина. Вона ж була нагороджена Подякою ДУ «Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта» за активну участь у роботі Зльоту та роботі 

«круглого столу» «Студентське самоврядування: інструмент виявлення 

потенційних патріотично свідомих лідерів та формування майбутньої еліти 

нації». 

 

СТУДЕНТИ ТДАТУ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ 

ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ «СТУДЕНТ РОКУ» 

У листопаді 2015 року у Запоріжжі відбулися урочисті заходи, 

присвячені Міжнародному дню студента. В урочистій обстановці 

відбулося нагородження переможців Обласного конкурсу «Студент року–

2015». У конкурсі брали участь студенти вищих навчальних закладів I-IV 

рівнів акредитації Запорізької області у наступних номінаціях: «Студент–

лідер студентського самоврядування року»; «Студент–суспільний діяч 

року»; «Студент–артист року»; «Студент–вчений року»; «Студент–

спортсмен року»; «Студент–журналіст року»; «Студент–волонтер року»; 

«Студент–патріот року»; «Студент–староста року»; «Студентська сім'я 

року»; «Кращий студент року вищого навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації». 

У 2015 році комісією було розглянуто 76 кандидатур. Студентство 

ТДАТУ було достойно представлено у всіх номінаціях. До проведення 

церемонії нагородження запросили знакових людей області у своїх 

галузях, які вручили нагороди переможцям у відповідних номінаціях. 

Серед переможців Обласного конкурсу «Студент року» у 2015 році – 

студенти ТДАТУ: 

- у номінації «Студентська сім'я року» перемогу здобули Омельчук 

Петро (магістрант механіко-технологічного факультету) та Омельчук 

Катерина (магістрант факультету економіки та бізнесу); 

- у номінації «Кращий студент року вищого навчального закладу І-ІІ 

рівнів акредитації» перемогла Кузьміна Марія, студентка 3-го курсу ВСП 

«Мелітопольський коледж ТДАТУ». 

Також під час урочистостей голова облдержадміністрації Самардак 

Григорій Вікторович вручив Подяку обласної державної адміністрації за 

активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
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молодіжної політики області голові студентської ради ТДАТУ Жмак Ірині 

(магістрант факультету економіки та бізнесу). 

Ректор ТДАТУ, д.т.н., професор Кюрчев Володимир Миколайович, 

як депутат Запорізької обласної ради (ЗОР), член Президії ради, голова 

постійної комісії з Гуманітарних питань ЗОР, вручив Почесну грамоту 

Запорізької обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток 

молодіжної політики області Бєлєвій Юлії (магістрант факультету 

економіки та бізнесу) як одній з найкращих, найактивніших студентів 

області. 

 

НАШІ СТУДЕНТИ – ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 

«ПАТРІОТИЗМ У ДОЛІ ЗАПОРІЖЖЯ» 

У листопаді 2015 року у Запоріжжі відбувся фінал щорічного 

Обласного літературно-дослідницького конкурсу «Патріотизм у долі 

Запоріжжя». Викладачами кафедри суспільно-гуманітарних наук було 

підготовлено 4 студенти університету. Студент 11 групи (напрям – 

Агрономія) Шевченко А.І., з роботою «Батько садів» (керівник к.і.н., 

доцент Михайлов В.В.) та студентка 11 групи (напрям – Маркетинг) Вовк 

І.В., з роботою «Людина нашої пам’яті» (керівник к.і.н., доцент Мельник 

О.О.) стали фіналістами конкурсу, набравши 50 і 49 балів з 50 можливих 

відповідно. 

У номінації «Патріотизм мирних років періоду після Великої 

Перемоги 1945» І місце посів студент 11 групи АГ Шевченко А.І., ІІІ місце 

– студентка 11 групи МК Вовк І.В.  

 

ТДАТУ – ЛІДЕР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ ХУДОЖНЬОЇ 

ТВОРЧОСТІ «СОФІЇВСЬКІ ЗОРІ – 2015» 

Фестиваль у 2015 р. проводиться за такими жанрами (піджанрами): 

естрадно-молодіжний (сучасна пісня та музика, авторська пісня, сучасна 

хореографія); фольклорно-етнографічний (народні звичаї та обряди, 

ансамблі пісні і танцю, гуртовий спів, солоспів, музикування, народні 

танці, народні промисли); академічний (академічний вокал, академічний 

хоровий спів, академічна музика, оркестри, академічна хореографія, театр, 

художнє читання). 

В обласному етапі фестивалю, який відбувся в кінці квітня 2015 року 

на базі ТДАТУ, взяли участь: Таврійський державний агротехнологічний 

університет; Мелітопольський коледж ТДАТУ; Василівський коледж 

ТДАТУ; Ногайський коледж ТДАТУ; Оріхівський коледж ТДАТУ; 

Бердянський коледж ТДАТУ. Журі переглянуло 56 номерів творчих 

колективів учасників обласного етапу фестивалю. 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського фестивалю 

художньої творчості «Софіївські зорі – 2015» серед колективів аграрних 

ВНЗ Запорізької області та учасниками регіонального етапу фестивалю 

стали: 

- Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана»; 
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- Народний хореографічний ансамбль «Юність»; 

- Народний Студентський хоровий колектив української пісні; 

- Хореографічний дует «Дзеркало»; 

- Дарія Гриднєва, Вадим Лисенко, Олександр Онисько – солісти 

вокальної студії «Колаж», 

- Молодіжна студія «СМС». 

 

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ «СПАДЩИНА». 

САМОДІЯЛЬНІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ТДАТУ ПЕРЕМОЖЦІ 

НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ 

На виконання наказу Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації «Про проведення 

обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 

творчі самодіяльні колективи Центру культури та дозвілля ТДАТУ взяли 

участь і перемогли в зазначеному конкурсі. 

У квітні 2015 року у театрі «Магара» у м. Запоріжжі відбувся 

заключний етап конкурсу, в якому взяли участь наші дипломанти І 

ступеню, переможці зонального етапу конкурсу. 

У номінації «Сучасна патріотична пісня» отримали цінні подарунки 

та дипломи: диплом I ступеня – Олександр Онисько, диплом IІ ступеня – 

Вадим Лисенко – солісти вокальної студії «Колаж». 

 

КОМАНДА КВК «УТ-1» ТДАТУ ОДНА З КРАЩИХ В УКРАЇНІ 

КВК є одним з найпопулярнішим видом театрального мистецтва. 

У грудні 2015 року на базі Лубенського фінансово-економічного 

коледжу Полтавської ДАА відбувся Всеукраїнський чемпіонат Аграрної 

ліги КВН. Участь у фіналі Аграрної ліги КВН України 2015 року, яка є 

спільним проектом Об’єднаної ради студентського самоврядування 

аграрних ВНЗ України, ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та Асоціації «КВН 

України», взяли 15 команд КВН аграрних ВНЗ із різних куточків держави, 

в тому числі команда ТДАТУ «УТ-1». Команда «УТ-1» нашого 

університету стала переможцем фіналу, вкотре завоювала КУБОК 

АГРАРНОЇ ЛІГИ. 

 

ГИРЬОВИКИ ТДАТУ ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ТУРНІРУ 

У жовтні 2015 року на базі кафедри фізичного виховання і спорту 

ТДАТУ відбувся обласний турнір з гирьового спорту на Кубок 

Преподобного Іллі Печерського (Муромця). В турнірі взяли участь 6 

найсильніших команд із Запорізької області. Збірна команда м. 

Мелітополя, яка була представлена переважно студентами ТДАТУ, 

зайняла почесне І місце. 

На змаганнях були показані дуже високі результати. Так, у ваговій 

категорії до 60 кг не було рівних Чемпіону світу серед юніорів Кубраку 

Івану, студенту механіко-технологічного факультету ТДАТУ, який посів І 

місце. Ще два студенти-механіки стали володарями золотих медалей у 
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своїх вагових категоріях: Олійник Валентин – 80 кг і Маранді Павло – 90 

кг. Студент механіко-технологічного факультету Конюхов Роман посів ІІ 

місце в категорії 90 кг. Призерами змагань також стали студенти 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій: Гончаров Віктор – ІІ 

місце в ваговій категорії 65 кг і Слєпов Андрій – ІІ місце в категорії 80 кг. 

Всі чемпіони та призери були нагороджені медалями та грамотами. 

Підготував команду викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу  

Кубрак С.І. 

 

ВОЛОНТЕРИ ТДАТУ – ОДНІ ІЗ КРАЩИХ В ОБЛАСТІ 

У грудні 2015 року у м. Запоріжжі у кіноконцертному залі ім. 

Довженка відбулись урочистості та нагородження кращих волонтерів 

регіону з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтерів. В рамках 

цього заходу кращі волонтери Запорізької області були нагороджені 

подяками та «Особовими книжками волонтера», які підтверджують 

великий внесок у цю непросту справу. Лозунгом заходу було: «Творіть 

добро, займайтесь волонтерством і світ зміниться на краще!». 

Серед нагороджених були волонтери ТДАТУ: Люта Євгенія, Бєлєва 

Юлія, Бончужна Єлизавета, Бабешко Ганна та Гуменюк Вікторія. 

Організатори та гості привітали волонтерів з їх професійним святом та 

побажали надалі великих успіхів у їх нелегкій, але надзвичайно важливій 

справі.  

 

СТУДЕНТИ ТДАТУ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ 

МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ «СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

З урахуванням наказу Міністерства молоді та спорту «Про 

Проведення Міжнародної програми «Студентська республіка», з метою 

розширення спектру співпраці студентської молоді в Європі, активізації 

діяльності органів студентського самоврядування, обрання дієвого 

магістрату зі студентським обласним мером, за підтримки Управління 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації 

було проведено РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ 

«СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА – 2015». Даний грандіозний молодіжний 

форум відбувся у червні 2015 року на базі профілакторію Запорізького 

національного університету (острів Хортиця). Студенти ТДАТУ прийняли 

активну участь у цьому заході, були кращими в 6 з 8 конкурсних 

програмах, у конкурсі «Студентський голова Запорізької області» зайняли 

друге місце. 
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14 РЕГІОНАЛЬНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТДАТУ 

 

14.1 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» - державний 

навчальний заклад, який проводить освітню діяльність, пов’язану із 

здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного 

забезпечення. 

Структура управління коледжем, освітнім, виробничим і методичним 

процесом визначені Положенням про ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ». 

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. Два відділення: 

- механіко-технологічне відділення – зав. відділення З.І.Єлізарова; 

- економічне відділення – зав. відділення І.В.Ніколаєва. 

Контингент студентів денної форми навчання – 391 особа (у т.ч. 339 

осіб навчаються за державним замовленням). 

Контингент студентів заочної форми навчання – 119 осіб (у т.ч. 106 

осіб навчаються за державним замовленням). 

Контингент студентів всіх форм навчання і джерел фінансування – 

510 осіб. 

 

Інформація щодо кадрового потенціалу та рейтингу 

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

Навчальний процес в коледжі здійснюють 6 циклових комісій із 

загальною чисельністю викладачів 48 осіб (штатні викладачі), зокрема: 

- циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін – 10 осіб; 

- циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – 9 осіб; 

- циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін – 8 осіб; 

- циклова комісія агрономічних дисциплін – 5 осіб; 

- циклова комісія технічних дисциплін – 5 осіб; 

- циклова комісія економічних дисциплін та сфери 

обслуговування – 11 осіб. 

Із 48 штатних викладачів кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» мають 22 особи (45,9 %), «спеціаліст першої категорії» – 

10 осіб (20,8 %), «спеціаліст другої категорії» – 5 осіб (10,4 %), 

«спеціаліст» – 11 осіб (22,9%). П’ять викладачів мають педагогічне звання 

«викладач-методист», дві особи – педагогічне звання «старший викладач». 



 

 
 

119 

Дані про якісний склад викладачів коледжу наведено у таблиці 14.1. 

Слід відмітити, що 8 викладачів коледжу мають почесні звання, такі 

як «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», «Заслужений 

працівник освіти України», «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 

ступеня», Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня,а також 

«Нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток освіти». 

Щорічно викладачі коледжу приймають активну участь у конкурсі 

«Педагогічні інновації» та роботі Музею українського костюма та 

української писанки ДУ «НМЦ «Агроосвіта», представляючи свої 

методичні розробки та експонати. За підсумками 2014 року коледж посів 

14-е загальне місце зі 117 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які приймали участь 

у конкурсі (за попередній рік 27-е місце). 

 

Таблиця 14.1 – Якісний склад викладачів коледжу 

Кваліфікаційна категорія Кількість осіб 

Відсоток від загальної 

кількості штатних 

викладачів 

Вища 22 45,9 % 

Перша 10 20,8 % 

Друга 5 10,4 % 

Спеціаліст 11 22,9 % 

Всього: 48  

 

Матеріально-технічна база 

 

Матеріально-технічна база коледжу повністю забезпечує проведення 

навчального процесу відповідно до I рівня акредитації.  

Загальна площа території коледжу складає 7,667 га, на якій 

розташовані навчальні корпуси, гуртожиток, павільйон механізації 

сільськогосподарського виробництва, спортивний комплекс, дослідно-

колекційні ділянки. 

Навчальний корпус № 1 має загальну площу 3263,1м2, з них 1405,5м2  

– для навчальної роботи.  

Навчальний корпус №2 з громадсько-побутовим корпусом №1 має 

загальну площу 4743,8м2, в тому числі навчальну – 1653,4м2.  

Громадсько-побутові корпуси №2 (тир) та №3 (павільйон 

механізації) являють собою одноповерхові будівлі загальною площею 

1601,7м2, в тому числі навчальною – 989,3м2.  

Гуртожиток має лабораторії «Навчальний готель» та «Навчальний 

ресторан», навчальна площа яких складає 315,9 м2. 

Всі приміщення відповідають вимогам санітарних і будівельних 

нормативних документів, а також вимогам правил пожежної безпеки, 

нормам з охорони праці.  

Загальна навчальна площа будівель становить – 4364,1кв.м. 
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Виходячи з розрахунку максимально можливого контингенту 

студентів (при двозмінному режимі роботи) питома навчальна площа на 

одного студента становить – 7,7 кв.м. 

Фактична питома навчальна площа на одного студента – 10,4 кв.м. 

Всі споруди відповідають вимогам Державних будівельних норм 

України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», 

затверджених наказом Державного комітету України у справах 

містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117. 

Коледж має Акт на земельну ділянку № 116269 серія ЯЯ 26.05.2010р,  

зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Бердянську Запорізької 

області. 

Матеріально-технічна база коледжу постійно розвивається та 

оновлюється, так протягом 2015 року було відремонтовано навчальні 

аудиторії коледжу №5, № 19, в навчальному корпусі № 1 та гуртожитку 

замінено на пластикові 10 вікон. 

 

Організація та якість освітнього процесу 

 

Організація освітнього процесу в коледжі завжди залишається 

найбільш важливим напрямом діяльності та здійснюється на підставі 

основних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність 

навчального закладу: Закон України «Про вищу освіту», 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. 

Коледж включено до ліцензії Таврійського державного 

агротехнологічного університету (серія АЕ № 527424 від 2.10.14р., наказ 

МОН України від 31.07.2014 р. № 2657л) на право здійснення освітньої 

підготовки молодших спеціалістів з 5 напрямів за  6 спеціальностями. 

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. 

Випускники, які закінчили коледж на відмінно склали – 12 осіб. 
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Таблиця 14.2– Результати незалежного заміру знань студентів 

Спеціальності 2014 рік 

Місце серед навч. 

закладів (всього 

навч. закладів, 

які готують мол. 

спеціалістів) 

2015 рік 

Місце серед навч. 

закладів (всього 

навч. закладів, 

які готують мол. 

спеціалістів) 

Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

виробництв 

4,33 1 (5) 4,6 1 (4) 

Зберігання, 

консервування та 

переробка плодів і 

овочів 

4,5 1 (5) 4,07 2 (5) 

Виробництво та 

переробка продукції 

рослинництва 

4,25 16 (38) 4,52 4 (12) 

Фінанси і кредит 4,71 1 (25) 4,73 2 (28) 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2015р. 

№1098 було призначено іменну стипендію Верховної Ради України на І 

семестр 2015-2016 н.р. – студенці гр. ТК-41 Бульбі Єлизаветі. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015р. 

№1067 було призначено стипендію Президента України на І семестр 2015-

2016 н.р. – студентці гр. ТВ-41 Федоровій Таїсії. 

 

Методична робота 

 

Методична і організаційна робота в коледжі здійснювалась у 

відповідності до затверджених планів роботи на навчальний рік. 

Велика увага приділялась підвищенню якості освіти, моніторингу 

якості знань здобувачів вищої освіти, а також належній організації 

освітнього процесу в умовах кредитно-модульної системи. Важливою 

складовою методичної роботи педколективу стала підготовка навчально-

методичного забезпечення викладання дисциплін до проходження 

акредитації спеціальності «Фінанси і кредит», зокрема, розробка 

персональних сайтів викладачів та електронних навчальних посібників. 

Викладачі коледжу приймали участь у розробці типових навчальних 

програм з дисциплін спеціальності «Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів». Було розроблено 3 програми для агараних ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації України. Також викладачі коледжу приймали участь 

у рецензуванні типових навчальних програм, розроблених іншими ВНЗ на 

вимогу ДУ «НМЦ «Агроосвіта» (прорецензовано 4 навчальні програми). 
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Атестація викладачів 

 

У березні-квітні 2015 року успішно відбулась атестація педагогічних 

працівників коледжу. Слід відмітити, що цього року атестація щодо 

присвоєння або встановлення відповідності раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного 

звання «викладач-методист» вперше проводилась на засіданні атестаційної 

комісії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Всі 

педпрацівники коледжу успішно її пройшли. 

Наказом директора № 78 від 01.09.2015 р. був затверджений склад 

атестаційної комісії коледжу на 2015-2016 н.р. 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. В результаті 

комісія затвердила список викладачів, що підлягали атестації, та графік її 

проведення, а також встановлена дата підсумкового засідання атестаційної 

комісії – 21 березня 2016 року (наказ № 91 від 07.10.2015 р.). Зараз триває 

робота з вивчення навчально-методичної діяльності педпрацівників за 

міжатестаційний період. 

 

Підвищення кваліфікації (стажування) 

 

Підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснювалось у 

відповідності до планів-графіків підвищення кваліфікації на 2014-2015 н.р. 

та 2015-2016 н.р. Базами стажування більшості викладачів стали 

Таврійський державний агротехнологічний університет, Бердянський 

державний педагогічний університет, Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу. 16 осіб з числа педпрацівників коледжу пройшли 

курси підвищення кваліфікації, організовані Національним університетом 

біоресурсів і природокористування України (на базі ТДАТУ).  

Таким чином, на кінець 2015 року 100% викладачів коледжу 

пройшли підвищення кваліфікації. 

 

Тижні циклових комісій 

 

Велика увага була приділена організації та плануванню відкритих 

виховних заходів та занять в рамках тижнів (декад) циклових комісій.  

В 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. Слід відмітити високий рівень 

знань підготовлених студентів, які гідно представляли коледж на обласних 

етапах конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка.  
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Значна увага з боку викладачів коледжу приділяється науково-

пошуковій роботі зі студентами. Її підсумками стали науково-практичні 

конференції, проведені всіма цикловими комісіями. Активну участь 

приймали викладачі та студенти коледжу у науково-практичних 

конференціях на базі ТДАТУ. 

 

Участь у конкурсі «Педагогічні інновації» 

 

Відбірковий етап щорічного конкурсу «Педагогічні інновації» був 

організований та проведений 03.04.2015 р. згідно з наказом директора 

коледжу  № 54 від 01 вересня 2014 року. На ньому було представлено 

багато методичних розробок викладачів та експонатів музею, з яких 

членами конкурсної комісії були відібрані найкращі. Підсумки конкурсу 

будуть підведені в наступному році. 

Також ДУ НМЦ «Агроосвіта» були підведені підсумки виставки, яка 

відбулась у 2014 році. Коледж посів 14 місце зі 117 аграрних ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації. Це на 13 позицій вище, ніж у попередньому році (27 

місце). 

 

Практична підготовка 

 

Практична підготовка студентів ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

проводиться згідно Положення про проведення практики студентів, 

затвердженого в установленому порядку. Перелік та послідовність 

проведення практик визначаються стандартами вищої освіти за напрямами 

(спеціальностями) освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

і відображаються в навчальних планах. Метою практики є формування та 

розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у 

певних виробничих умовах, тому базами практик є передові підприємства, 

організації та установи різних форм власності. Студенти проходять 

технологічну та переддипломну практику на підприємствах та організаціях 

міста, області та в інших регіонах України. 

Студенти спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання 

харчового виробництва», «Бродильне виробництво та виноробство» та 

«Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» проходять 

практику на підприємствах харчової та переробної галузі, а саме: ПАТ 

«Дім марочних коньяків «Таврія», м. Нова Каховка Херсонської обл.; ПАТ 

«Виноробне господарство «Князя Трубецького», Бериславський район 

Херсонської обл.; ПАТ «Коблево», Березанський район Миколаївської 

обл.; ТОВ «Миколаївський коньячний завод», с.Радсад, Миколаївської 

обл.; ТОВ «Квас Бевериджис» м.Запоріжжя; ТОВ «Бердянський комбінат 

продуктів харчування»; ПАТ «Бердянський хлібокомбінат»; ТОВ 

«Бердянські ковбаси»; ФОП Подколзін Л.В. ТОВ «Контур», м. Бердянськ; 

ПП Пачин С.П., ТСФ «Дека», м. Бердянськ; ТДВ «Приазовський 
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сирзавод», смт. Приазовське; ТОВ «ГОРА Україна», Токмацький 

консервний завод (ТМ «Тома») м. Токмак; ТОВ «Азовтехнологістік» м. 

Бердянськ та ін. 

Студенти спеціальності «Виробництво та переробка продукції 

рослинництва» проходять практику на сільськогосподарських та 

фермерських господарства Запорізької та сусідніх областей, а саме: ПП 

«Войніков і Ко», м. Бердянськ, ПП «Азов», с. Осипенко,  ФГ «Леся» с. 

Дмитрівка,  ФГ «Росток», с. Дмитрівка Бердянського району; ТОВ 

«Агрофірма «40 років Жовтня», с. Смирнове Куйбишевський район; 

Розівська дослідна станція, смт. Розівка, Запорізька обл.; СТОВ 

«Токмачани», смт. Чернігівка, Запорізька обл.; ПСП «Прогрес»,с. Салтичія 

та  СВК «Світанок», с. Довге Чернігівського району та ін. 

Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» проходять практику  в 

Управлінні пенсійного фонду України в Бердянському районі Запорізької 

обл.; страховій компанія «СК «Інкомстрах», м. Бердянськ; кредитній спілці 

«Благо», м. Бердянськ; філії «Бердянське відділення АТ «Ощадбанк», 

Центральне Бердянське відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ 

«КБ «Приватбанк», м. Бердянськ; ПАТ «УкрСиббанк», м. Бердянськ. 

Студенти спеціальності «Туристичне обслуговування» проходять 

практику в ТОВ «Авіатур-Б», туристична агенція «Темеринда», ТОВ 

«Туристична фірма «Супутник», туристична фірма «Спортплюс», 

туристична агенція «ТАС-тур», м.Бердянськ; готель «Артурс Бердянськ 

Курорт», готель «Бердянськ», Бердянська філія «Турисько-оздоровчий 

комплекс «Парус», м. Бердянськ та ін. 

Після закінчення практики студенти захищають звіти-щоденники 

перед комісією, яка створюється наказом директора. Оцінка за практику 

вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. 

Протягом навчального року після закінчення виробничих практик в 

кожній групі проводяться теоретичні конференції за підсумками 

проходження практики з запрошенням представників виробництва та 

студентів молодших курсів, які сприяють більшій зацікавленості студентів 

в отриманні практичних вмінь та навичок. 

 

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 
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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 2015 році здійснювалася згідно планів 

роботи підрозділів на рік. За минулий рік викладачами проведено 56 

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», «День Захисника 

України», «День Матері» та інші) тематичні вечори, брейн-ринги. 

Систематично проводяться оглядово-пізнавальні екскурсії в Бердянський 

краєзнавчий музей, музей історії м. Бердянська, музей «Подвиг». 

У січні класними керівниками навчальних груп було проведено цикл 

бесід на теми: «Здорова дитина – здорова нація», «Шкідливим звичкам 

немає місця серед нас», «Не спалюй своє майбутнє», «Шлях у безодню», 

«Стоп підлітковому палінню», «Чому не тьмяніють зірки?». Бібліотекою 

коледжу були проведені профілактичні бесіди та теми: «Конституційні 

права та обов’язки молоді», «Молоді про закон». Також в бібліотеці 

систематично проводяться викладки літератури та лекції спрямовані на 

попередження розповсюдження алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління. 

У лютому художні керівники коледжу підготували та провели 

концерну програму «Свято Закоханих» та випускні вечори для студентів 

груп ТК-41, ТВ-41, а також для студентів групи ТО-41. А викладачі 

загальноосвітніх дисциплін в рамках циклової комісії провели 

загальноколеджівський захід «Афганською війною опалені» до Дня виводу 

військ з Афганістану. 

Студентська рада коледжу приймала участь у благодійній акції 

«Поможемо солдатам Української армії» фонду «Солдатські матері» зі 

збору макулатури, кошти з якої пішли на потреби української армії. А 20 

лютого 2015 року разом зі студентами коледжу прийняли участь у 

загальноміському мітингу на честь Дня Героїв Небесної Сотні. 

У березні в коледжі було підготовлено і проведено концертну 

програму до свята 8 Березня. Студенти коледжу прийняли участь у 

обласному святі патріотичного слова – фестивалі «Я – українець. Оце і вся 

моя біографія»,  який відбувся 14 березня в м. Запоріжжі, де студенти 

представляли свої авторські вірші громадсько-політичної лірики та 

патріотичної тематики. 

З 30 березня по 30 квітня студенти коледжу приймали участь у акції 

«Серце до серця». Волонтери коледжу збирали кошти на придбання 



 

 
 

126 

лікувального обладнання для реанімаційного відділення медичного 

об’єднання міста Бердянська. 

У квітні місяці в коледжі було підготовлено і проведено концертну 

програму до Дня сміху. Студенти коледжу прийняли участь у «Арт-шоу 

«Петриківський розпис», який проводила міська бібліотека ім. Н.К. 

Крупської. А 23 квітня студенти коледжу прийняли участь у обласному 

фестивалі «Спадщина», який проходив у м. Запоріжжя, де зайняли І та ІІІ 

місця у номінації «Патріотична пісня». З 06.04.2015 по 29.04.2015 р. 

студенти коледжу прийняли участь у акції «Сумка для випускника з 

притулку». Волонтери зібрали кошти і придбали для випускники в 

притулку посуд та необхідні речі. 

Кожного року у квітні місяці коледж бере участь у Всеукраїнському 

фестивалі художньої творчості серед аграрних вищих навчальних закладів 

«Софіївські Зорі». 29 квітня 2015 року на базі Таврійського державного 

агротехнологічного університету відбувся обласний етап фестивалю. В 

цьому навчальному році були заявлені академічний, естрадно-молодіжний 

та фольклорно-етнографічний жанри. Журі відзначило дипломами І 

ступеню танцювальний колектив «Мегаполіс», дипломом І ступеню 

Желябіну Анастасію та Орлову Анастасію, дипломом І ступеню 

Люцканова Віталія, дипломом ІІ ступеню Онєщак Наргіс, дипломом ІІІ 

ступеню Коновалюк Анну. 

24.04.2015 у коледжі було проведено конкурс «Студент року - 2015», 

в якому взяли участь 6 найкращих студентів коледжу з усіх 

спеціальностей. Переможницею конкурсу стала студентка групи ТВ-31 

Федорова Таїсія, яка у травні 2015 року була делегована на  Регіональний 

конкурс «Кращий студент року - 2015» серед вищих аграрних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації Запорізької та Херсонської областей, який проводився у 

місті Нова Каховка на базі ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ».  

У травні студенти коледжу приймали участь у міському конкурсі 

молодіжних соціальних проектів серед навчальних закладів міста, де 

зайняли І місце. 20 травня 2015 року студенти коледжу брали участь в 

обласному молодіжному форумі «Соціальна мобілізація молоді для 

збереження єдності та розвитку Запорізького краю». 

З 16 по 19 червня на базі Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького  відбувся ХVІІ 

Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ 

століття». Делегатом від коледжу став відмінник навчання,учасник 

художньої самодіяльності, спортсмен, студент групи М-41 Дєдушев Роман 

Олексійович. 

Протягом року в коледжі успішно працювала «Школа Лідерства». 

Студенти та викладачі «Школи Лідерства» провели багато заходів 

направлених на профілактику шкідливих звичок та СНІДу. Постійно 

проводились тренінги з розвитку особистості та лідерських якостей 

студентів, які стануть у нагоді їм у подальшому житті. 
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Також студенти і викладачі коледжу протягом року приймали 

активну участь у всіх конкурсах, змаганнях, заходах, організованим 

Бердянським міськвиконкомом: у загальноміському патріотичному заході 

«Молодіжний мітинг», присвяченому Дню Перемоги, у загальноміській 

акції, присвяченій Дню Перемоги «Допоможи солдату», заходах, 

присвячених жертвам Голодомору та політичних репресій, міських 

суботниках з благоустрою території міста Бердянська. 

Велика увага в коледжі приділяється соціальному захисту студентів. 

Студентам із соціально незахищених категорій (сиротам, напівсиротам, 

малозабезпеченим студентам) щорічно надається матеріальна допомога. 

Так за минулий рік 29 студентів отримали матеріальну допомогу у розмірі 

стипендії (550-622 грн. кожний). За активну участь у громадському, 

спортивному та культурному житті коледжу було премійовано 49 

студентів. 

У навчальному закладі визначена чітка система студентського 

самоврядування, діє студентський профком. Працює рада студентського 

самоврядування коледжу та гуртожитку.  

Велика увага в коледжі приділяється фізичному вихованню 

студентів. Крім обов’язкових занять фізкультурою, щорічно в коледжі 

організовуються спортивні змагання з волейболу, баскетболу, гирьового 

спорту, міні-футболу, настільного тенісу, проводяться Дні здоров’я. До 

Дня Збройних Сил України    викладачі фізичної культури та ДПЮ 

проводять конкурс серед студентів перших курсів «Ну-мо, хлопці». Збірна 

команда спортсменів коледжу протягом багатьох років приймає участь в 

обласних та регіональних спартакіадах. 

Протягом 2015 навчального року студенти та викладачі коледжу 

приймали активну участь у конкурсах, змаганнях і виставках, які 

організовували Відділ сім’ї молоді та спорту Бердянського 

міськвиконкому, а також ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ». 

Вже традиційним стало проведення у вересні заходів присвячених 

Дню міста та визволенню міста від німецько-фашистських загарбників. У 

рамках цих свят коледж прийняв участь у міських заходах таких як: 

«Історико-топографічний турнір серед студентської молоді м. Бердянська», 

легкоатлетичній «Естафеті вогню» серед студентської молоді м. 

Бердянська, Молодіжній факельній ході «Зірка Пам’яті». Першості 

мікрорайону з футболу, де зайняли І місце.  

Класні керівники коледжу провели виховні години «Що я знаю про 

обрану професію», анкетування першокурсників та збори з формування 

органів самоврядування в групах, а 22 вересня відбулись вибори Голови 

студентської ради коледжу. 

У жовтні 2015 р. класні керівники коледжу разом з керівниками 

Школи Лідерства провели цикл круглих столів на теми: «Шкідливі звички: 

міраж і дійсність», «Наркоманія - ти - закон», «Як подолати труднощі», 
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«Шлях до успіху», «Вікові кризи. Що це таке?», «Як позбутися 

недоліків?», «Маршрут безпеки». 

Студентська рада коледжу на чолі з Артемом Чердаклієвим 

проводила акції «Ліки замість квітів» (для воїнів АТО), патріотична акція 

«Подаруй прапор українському солдату». Ці акції проводились за 

підтримки Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

Бердянськогоміськвиконкому. 

Бібліотека коледжу систематично проводить викладки літератури та 

лекції на теми: «Молоді про закон», «Тиждень правознавства». 

У жовтні викладачі та класні керівники коледжу провели ряд заходів 

до Дня Захисника України такі як, патріотичний квест «Здорова нація-

міцна держава», урок-реквієм «З відданістю Україні у серці», конкурс 

плакатів «Героям слава!», святковий концерт до Дня Захисника України 

«Лицарі доблесті і честі», урок мужності «Зустріч з воїнами АТО». 

Прийняли участь у загальноміському заході-конкурсі «День призовника», 

де зайняли ІІІ місце. 

Також у жовтні студенти коледжу прийняли активну участь у 

міських заходах, які проводив Бердянський Відділ молоді та спорту: 

«Історико-топографічний турнір» ( зайняли ІІ місце), «Спартакіада з 

волейболу серед студентів навчальних закладів міста Бердянська» (зайняли 

І місце). Учасники художньої самодіяльності коледжу прийняли участь в 

обласному фестивалі художньої творчості «Зорепад», де танцювальний 

колектив «Мегаполіс» та Анастасія Желябіна зайняли ІІ місце.  

В листопаді також було проведено багато  цікавих заходів як 

міських, так і загальноколеджівських. Так, студенти коледжу прийняли 

участь у міському заході «Фуд-квест» присвяченому Міжнародному Дню 

Студентів, а в коледжі відбулось свято «Дебют першокурсника» та 

«Тиждень студентського самоврядування». А також прийняли участь у 

міському конкурсі малюнків «Світ без насилля», волонтери та керівники 

Школи Лідерства провели семінар-тренінг «Наслідки наркотиків для  

організму молодої людини», а студентська рада провела конкурс «Свято 

осені». 

26 листопада на базі ВСП «Бердянський коледж  ТДАТУ» відбулось 

засідання Регіональної студентської ради аграрних ВНЗ Запорізької та 

Херсонською областей (10 навчальних закладів) на тему «Школа лідерів як 

інноваційна форма організації студентського самоврядування». 

28 листопада студенти коледжу прийняли участь у міському мітингу-

реквіємі, присвяченому жертвам Голодоморів України. 

Викладачі з фізичного виховання та студенти коледжу протягом 

вересня-листопада прийняли участь в обласній спартакіаді з гирьового 

спорту, обласній спартакіаді з міні-футболу, легкоатлетичного кросу, 

баскетболу та провели особисту першість коледжу з настільного тенісу, 

шашок, шахів та змагання з гирьового спорту.  
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Студентська рада та студенти коледжу з 1 по 14 грудня 2015 року 

прийняли участь у міській акції «Новорічний подарунок воїнам АТО» та 

організували конкурс стіннівок до Дня Збройних Сил України. 

До новорічних свят керівники художньої самодіяльності підготували 

і провели святкову програму «Новорічний Вогник». 

Студенти коледжу приймали участь у різноманітних конкурсах та 

олімпіадах. Так, високий рівень знань вони продемонстрували у знанні 

української мови та літератури. У грудні 2015 року відбувся обласний етап 

ХVІ Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика серед учнівської та 

студентської молоді, в якому приймали участь студенти Землянухіна 

Владислава (група Ф-21) та Суржик Діана (група ТК-11). Також відбувся 

VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, участь в 

якому брали участь студенти коледжу Кривцун Євген (група Ф-11) та 

Ралько Альона (група Ф-21). 

 

Профорієнтаційна робота та вступна кампанія у 2015 році 

 

Профорієнтаційна робота у коледжі спрямована на забезпечення 

якісного набору студентів та задоволення потреб аграрного сектору 

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 

навчального закладу.  

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 радіо, на ТВ Бердянськ, та 

білбордах міста та в мережі інтернет. 

Для організації роботи відбіркової комісії адміністрація коледжу 

керується виключно Положенням про відбіркову 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 2015 року проходила згідно нових Правил 

прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України. Згідно цих 

Правил прийом документів тривав для 9-класників з 10 по 24 липня, для 



 

 
 

130 

11-класників – по 1 серпня. Під час вступної кампанії приймальна комісія 

працювала без перерв та вихідних з 8 до 18 години. 

В цьому році обсяги державного замовлення на підготовку фахівців 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” в розрізі 

спеціальностей становить:   

- Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва – 30 

осіб; 

- Бродильне виробництво і виноробство – 25 осіб; 

- Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів – 27 осіб; 

- Виробництво і переробка продукції рослинництва – 10 осіб; 

Комерційні групи: 

- Туристичне обслуговування – державне замовлення відсутнє; 

- Фінанси і кредит – 5 осіб. 

В цілому цього прийому державне замовлення на базі 9-ти класів 

було виконане в повному обсязі. 

На навчання за рахунок власних коштів в цьому році поступило на 

спеціальності «Туристичне обслуговування» – 7, «Фінанси і кредит» – 4 

особи.  

На базі 11 класів на вакантні місця було прийнято: 

- М-21– 7 студентів (за рахунок державного бюджету 5, за рахунок 

власних коштів – 2); 

- ТВ-21 – 5 студентів (за рахунок державного бюджету); 

- ТК-21 – 6 студентів (за рахунок державного бюджету); 

- АП-21 – 4 студентів (за рахунок державного бюджету); 

Комерційні групи: 

- ТО-21 – поповнення відсутнє; 

- Ф-21 – 3 студенти. 

Всього на денне відділення прийнято –133 студенти . 

На заочне відділення зараховано:  

- Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва – 10 

осіб (держзамовлення 10); 

- Бродильне виробництво і виноробство – 6 осіб (держзамовлення 6); 

- Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів – 14 осіб 

(держзамовлення 14); 

- Фінанси і кредит – 4 осіб + 1 особа контракт (держзамовлення 4). 

Всього по заочному відділенню прийнято – 34. 

Разом по коледжу прийнять на навчання - 167 студентів. 

 

Випуск та працевлаштування випускників у 2015 році 

 

У ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» працює підрозділ сприяння 

працевлаштування студентів і випускників, до складу якого входять 

завідувач НПЦ, завідувач навчально-методичної лабораторії, завідувачі 

відділенням, фахівець з обліку кадрів, класні керівники випускаючих груп. 
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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.  

 

Таблиця 14.3 – Випуск спеціалістів у 2015 році 
Спеціальність Всього Денна Заочна 

5.05050208 Експлуатація та ремонт 

обладнання харчового виробництва  
26 21 5 

5.05170106 Бродильне виробництво і 

виноробство 
34 19 15 

5.05170108 Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів 
35 20 15 

5.09010103 Виробництво і переробка 

продукції рослинництва  
23 23 - 

5.03050801 Фінанси і кредит 17 17 - 

5.14010301 Туристичне обслуговування 19 19 - 

Всього 154 119 35 

 

Таблиця 14.4 – Інформація про випуск та працевлаштування 

 молодших спеціалістів  
 

5.03050801 

«Фінанси і 

кредит» 

5.14010301 

«Туристичне 

обслуговування» 

5.09010103 

«Виробництво 

та переробка 

продукції 

рослинництва» 

5.05170108 

«Зберігання, 

консервування 

та переробка 

продукції 

рослинництва» 

5.05170106 

«Бродильне 

виробництво і 

виноробство» 

5.05050208 

«Експлуатація 

та ремонт 

обладнання 

харчового 

виробництва» 

Випущено 

всього, з 

них: 
4/11 -/13 27 15 16 20 

- працевлаш-

тованих 
4 - 24 12 14 19 

- вільний 

розподіл 
- - 3 3 2 1 

- служба у 

збройних 

силах 

України 

- - - - - - 
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У графі «Випущено всього» на спеціальностях 5.03050801 «Фінанси і 

кредит» та 5.14010301 «Туристичне обслуговування» зазначено бюджетна 

форма/контрактна форма навчання. 

 

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 2015 році в коледжі навчалося 15 дітей-сиріт, з них 1 – дитини-

сироти, 14 – позбавлені батьківського піклування. 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 2015 р. склала 648519,08 

грн. 

У коледжі створено фонд соціальної допомоги студентам, основним 

завданням якого є виявлення та надання матеріальної допомоги студентам, 

які її потребують. 

 

Профспілкова робота 

 

На обліку у профспілці коледжу знаходяться 105 членів працюючих 

у коледжу. Щомісячно перераховується профспілковій організації коледжу 

65%, а райкому профспілки – 35%. За минулий 2015 рік витрати 

профспілкового бюджету складали 21412,00 грн. З них на матеріальну 

допомогу – 21100,00 грн.,  на господарські витрати – 312,00 грн. На 

початку кожного року робиться кошторис профспілкового бюджету на рік. 

На 2016 рік заплановано 24778,00 грн. за статтями витрат: 

- проведення культурно-масових заходів; 

- вшанування ветеранів; 

- допомога на лікування викладачів та співробітників; 

- допомога на поховання родичів І ступеню; 

- преміювання ювілярів. 

 

Фінансова діяльність 

 

Фінансова забезпеченість навчального процесу відбувається за 

рахунок державного бюджету.  
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Таблиця 14.5 – Кошти загального фонду: тис. грн. 

Стаття видатків 

Планові 

показники (з 

урахуванням 

змін) 

Використано 

коштів 
Залишок коштів Примітка 

Заробітна плата та 

нарахування 

4568,8 4568,8 0 Використано 

в повному 

обсязі 

Оплата комунальних 

послуг: 

теплопостачання 

 

водопостачання та 

водовідведення 

 

електроенергія 

 

 

1014,0 

 

 

40,9 

 

135,0 

 

 

1014,0 

 

 

40,9 

 

135,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

Використано 

в повному 

обсязі 

 

Стипендії та соціальні 

видатки: 

- стипендії; 

 

- видатки на придбання 

літератури та допомоги 

на працевлаштування 

дітям-сиротам; 

 

- видатки на 

харчування та 

придбання одягу дітям-

сиротам 

 

 

1955,4 

 

 

51,7 

 

 

 

266,5 

 

 

 

1955,4 

 

 

51,7 

 

 

 

266,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Використано 

в повному 

обсязі 

 

РАЗОМ 8032,3 8032,3 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  = 1694,20 грн.; 

- водопостачання = 19,43 грн. (з ПДВ 20%), в т.ч.: 

- вода: 1м3 = 10,60 грн. (з ПДВ 20%), стоки: 1м3 = 8,83 грн. (з ПДВ 

20%) 

- електроенергія нежитлові приміщення: 1 кВт/год = 1,825 грн. (з 

ПДВ 20%); 

- електроенергія житлові приміщення: 1 кВт/год = 0,456 грн. (з ПДВ 

20%); 

- вивіз сміття: 48,05 грн. за 1 м3. 

Кошти спеціального фонду (кошти, отримані як плата за послуги): 

Залишок на початок року: 20,5 тис.грн. 

Надходження за 12 місяців 2015 року – 1014,7 тис. грн.:  

- за послуги, згідно з основною діяльністю (плата за навчання):  

326,4 тис.грн.; 
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- від додаткової (господарської) діяльності (плата за гуртожиток):  

646,5 тис.грн.; 

- від оренди майна бюджетних установ: 41,8 тис.грн. 

Використання коштів: 982,6 тис. грн., а саме за статтями: 

- заробітна плата та нарахування: 592,3 тис. грн.; 

- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти): 

74,6 тис. грн.; 

- медикаменти: 1,5 тис. грн.; 

- послуги (послуги поточного ремонту обладнання, послуги зв’язку, інші 

послуги): 70,8 тис. грн.; 

- інші видатки (податки та збори): 51,0 тис.грн.; 

- відрядження: 27,2 тис. грн.; 

- видатки на підвищення кваліфікації: 1,2 тис.грн. 

- оплата комунальних послуг:  

- теплопостачання: 35,0 тис. грн.; 

- водопостачання: 92,8 тис. грн.; 

- електроенергія: 36,2 тис. грн.. 

Заробіток установи на одну гривню державного бюджету складає 

0,13 гривень. 

Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень: 

Залишок на початок року: 16,0 тис. грн.  

Надійшло за 12 місяців 2015 р. – 26,4 тис. грн. 

Використано: 37,7 тис. грн. (в т.ч. натуральні надходження),  а саме 

за статтями видатків: 

- матеріали (предмети, матеріали, обладнання, інвентар та 

медикаменти): 27,6 тис. грн.; 

- послуги (послуги поточного ремонту обладнання, послуги зв’язку, 

інші послуги): 9,9 тис. грн.; 

- капітальні видатки (придбання предметів довгострокового 

користування, поповнення бібліотечного фонду) – 0,2 тис. грн. 

 

Основні досягнення колективу коледжу 

 

Педагогічний колектив коледжу складається з 48 штатних 

викладачів, які мають вищу спеціальну та педагогічну освіту, практичний 

досвід на виробництві. З них кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» мають 22 особи (45,9 %), «спеціаліст першої категорії» – 10 осіб 

(20,8 %), «спеціаліст другої категорії» – 5 осіб (10,4 %), «спеціаліст» – 11 

осіб (22,9%). П’ять викладачів мають педагогічне звання «викладач-

методист», дві особи – педагогічне звання «старший викладач».  

Освітній процес у 2015 році охоплювало 510 студентів, з них 391 

студентів за денною формою навчання (бюджет – 339, контракт – 52) і 119 

студентів за заочною формою навчання ( бюджет – 106, контракт – 13). 
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Згідно закону України «Про вищу освіту» було розроблено 

положення «Про організацію освітнього процесу». Розроблені навчальні 

плани відповідно до нового переліку спеціальностей. 

Відповідно до річного плану роботи в коледжі проведено компанію 

«Атестація - 2015». У березні відбулися заключні засідання атестаційної 

комісії, на яких розглядалися результати проведеної роботи педагогічними 

працівниками за міжатестаційний період. Відповідно до затвердженого 

плану і графіку атестовано 13 педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснювалось у 

відповідності до планів-графіків підвищення кваліфікації на 2014-2015 н.р. 

та 2015-2016 н.р. Протягом навчального року стажування та курси 

підвищення кваліфікації пройшли 100% викладачів коледжу на кафедрах 

Таврійського державного агротехнологічного університету, Бердянського 

державного педагогічного університету, підприємства і установах міста, з 

якими укладено договори про співпрацю. 16 осіб з числа педпрацівників 

коледжу пройшли курси підвищення кваліфікації, організовані 

Національним університетом біоресурсів і природокористування України 

(на базі ТДАТУ). 

Педагогічні працівники коледжу проводять значну роботу щодо 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, працюють над 

створенням навчальних посібників, методичних розробок, сайтів 

викладачів та циклових комісій. Викладачі і студенти коледжу є 

постійними учасниками щорічного конкурсу «Педагогічні інновації», який 

проводиться ДУ «НМЦ «Агроосвіта». 

ДУ НМЦ «Агроосвіта» були підведені підсумки конкурсу, який 

відбувся у 2014 році. Коледж посів 14 місце зі 117 аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. Це на 13 позиції вище, ніж у 2014 році (27 місце).  

У 2015 році викладачі коледжу розробили 12 персональних сайтів, а 

саме: Головко Л.І., Тимошенко А.М., Ніколаєва І.В., Шатохіна В.І., 

Чередниченко І.С., Бовбас О.Ю, Волков О.С., Ткачук В.В. та ін..  

На вимогу ДУ «НМЦ «Аргоосвіта» у 2015 році викладачі коледжу 

були рецензентами типових навчальних програм, а саме: 

- Степаненко О.Ю., дисципліна  «Основи електротехніки»; 

- Ткачук В.В., дисципліна «Процеси і апарати»; 

- Павленко В.П., дисципліна «Основи стандартизації»; 

- Чередниченко І.С., дисципліна «Товарознавство сировини галузі». 

Викладачі коледжу прийняли участь у розробці типових навчальних 

програм для спеціальності «Зберігання, консервування та переробка плодів 

і овочів» з дисциплін: 

- Промислова санітарія (викладач Нестерова Ю.В.); 

- Комп’ютеризація виробництва (викладач Волков О.С.); 

- Автоматизація виробництва (викладач Степаненко О.Ю.); 

- Технологія галузі (викладач Попова О.І.). 
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У 2015 навчальному році освітній процес 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. 

Головним завданням коледжу є якісна підготовка студентів до 

професійної діяльності з обраної спеціальності.  

Основної вимогою сьогоднішньої освіти є незалежний замір знань 

студентів, яке проводить НМЦ «Агроосвіта». Студенти, які навчаються на 

спеціальностях «Виробництво та переробка продукції рослинництва», 

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв», «Зберігання, 

консервування та переробка плодів і овочів» та «Фінанси і кредит» 

проходять цю перевірку знань. 

З 02.12. 2015 р. по 04.12. 2015 відповідно  до наказу Міністерства 

освіти і науки від 27.11.2015 року №1925л «Про проведення  

акредитаційної експертизи» з метою проведення акредитаційної 

експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 

«Фінанси і кредит»  у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» працювала 

експертна комісія у складі: Шаповал Людмили Петрівни – доцента 

кафедри фінанси і кредиту Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського, к.е.н., доцент, голова комісії; Мамчур 

Наталі Олексіївни – голови циклової комісії обліково-фінансових 

дисциплін, інформатики, комп’ютерної техніки та математики Філії 

«Черкаський кооперативний економіки-правовий коледж» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», члена експертної комісії. 

В результаті роботи експертна комісія рекомендує Міністерству 

освіти і науки України акредитувати у ВСП «Бердянський коледж 

ТДАТУ» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом  

освітньої  послуги 25 осіб денної і 20 осіб заочної форми навчання. 

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України в 2015 році 

викладачі коледжу - Попова О.І., Коваленко В.Г., Ткачук В.В., були 

включені до членів експертних комісії для проведення акредитаційної 

експертизи з підготовки молодших спеціалістів. 

В цьому навчальному році коледж пройшов процедуру ліцензування 

робітничих професій за наступним переліком: 

1. Оператор комп’ютерного набору; 

2. Слюсар-ремонтник; 

3. Оброблювач виноматеріалів та вина; 

4. плодоовочівник; 

5.Засолювач овочів; 

6. Покоївка; 

7. Агент з організації туризму. 



 

 
 

137 

Основні напрями діяльності колективу коледжу на 2016 рік 

 

1. Проведення роботи щодо підготовки до акредитації 

спеціальностей: «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва», «Бродильне виробництво і виноробство», «Зберігання, 

консервування та переробка плодів і овочів», «Виробництво і переробка 

продукції рослинництва», «Туристичне обслуговування». 

2. Якісна підготовка до незалежного заміру знань студентів, як 

головний показник рейтингу та основа для проходження тендеру на 

отримання державного замовлення. 

3. Приведення у відповідність документації згідно Закону України 

«Про вищу освіту». 

4. Розширення міжнародних зв’язків з країнами європейської 

спільноти. 

5. Продовження роботи по збереженню матеріальної бази кабінетів 

та лабораторій. 

6. Проведення роботи щодо максимального збереження контингенту 

студентів.  

7. Головам циклових комісій продовжити роботу щодо створення та 

наповнення сайтів викладачів. 

8. Продовження залучення органів студентського самоврядування до 

удосконалення освітнього процесу. 

9. Посилити роботу з ПТНЗ щодо залучення випускників до вступу 

до коледжу. 

9. Створення лабораторії «Харчових виробництв». 

10. Проведення ремонту покрівлі гуртожитку. 
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14.2 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика навчального закладу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» – державний 

навчальний заклад І рівня акредитації, готує молодших спеціалістів 

агропромислового виробництва України. 

Завданням педагогічного колективу є забезпечення підготовки 

фахівців нової генерації, які мають глибокі знання і міцні практичні 

навички, здатних до продуктивної праці в агропромислових формуваннях. 

 Педагогічний колектив коледжу, вбачає головне завдання в тому, 

щоб підготувати студентів конкурентноспроможними фахівцями – 

молодшими спеціалістами, здатними забезпечити своє майбутнє.  

 Дирекцією  навчального закладу приділяється велика увага 

організації навчально-виховного процесу коледжу. Запроваджуються нові 

підходи до методичного забезпечення навчання, проведення 

позааудиторних заходів, на високому рівні художня самодіяльність та 

спортивно-масова робота. 

Педагогічний колектив постійно знаходиться у творчому пошуку, 

спрямованому на вдосконалення навчально-виховного процесу, 

застосування нових передових форм і методів, виховних систем і заходів. 

Матеріально-технічна база дає можливість готувати майбутніх 

фахівців на високому професійному рівні. У наявності 50 навчальних 

аудиторій у навчальному корпусі, по одній аудиторії в начально- 

виробничій майстерні та на навчально-виробничій клініці ветеринарної 

медицини.  

Площа приміщень навчального закладу наведена в табл. 14.6. 

Таблиця 14.6 – Загальна площа приміщень 

Назви приміщень за 

функціональним призначенням 

Загальна площа 

приміщень (м2) 

У тому числі 

власна 

(м2) 

орен-

дована 

(м2) 

здано в 

оренду 

(м2) 

1. Площа всіх приміщень, що 

використовуються, усього: 

     - у т. ч. приміщень для занять 

студентів (курсантів, слухачів 

тощо) (аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо), 

у т.ч. 

- площа на одного студента 

-  спортивні зали 

15381 

 

 

10739,5 

 

 

 

14,32 

540 

15381 

 

 

10739,5 

 

 

 

14,32 

540 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Службові приміщення 949 949 - - 

3. Бібліотека, у т. ч. читальні зали 242 242 - - 

4. Гуртожитки 3902 3902 - - 

5. Площа на одного студента 12,5 12,5   

6. Їдальні, буфети  387 387 - - 

7. Медичні пункти 24 24 - - 
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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 до мережі інтернет. 

У навчальному закладі використовується 92 персональних 

комп’ютера. 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.  

У навчальному закладі з вересня оновлено, розширено інформативні 

можливості сайту коледжу. У тому числі запропоновано користувачам 

систему керування електронними курсами. 

Для навчання студентів спеціальностей «Організація та технологія 

ведення фермерського господарства» та «Ветеринарна медицина» у 

навчально-виробничій майстерні та навчально-виробничій клініці 

ветеринарної медицини на балансі перебувають відповідні матеріально-

технічні засоби. 

Для забезпечення поголів’я тварин кормами у розпорядженні 

навчального закладу перебуває 29,3 га орних земель. 

Коледж здійснює підготовку фахівців за денною та заочною 

формами навчання на підставі ліцензії АЕ № 527424  від 02.10.2014 року. 

Усі спеціальності коледжу ліцензовано і акредитовано за першим рівнем. 

Загальний контингент студентів за денною та заочною формою 

навчання у коледжі за 2015 рік становить 526 осіб: 

- за денною формою – 472 ос., з них 264 за державним замовленням, 

208 – за контрактом.  

- за заочною формою навчання навчаються 54 ос., з них за 

державним замовленням 34 ос., за контрактом – 20 ос. 

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 у 2015 році склав 2,9 особи. 

Прийом до ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» здійснюється для 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший 

спеціаліст”.  

У 2015 р. загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців на денну 

форму становив 295 ос., з них 83 за державним замовленням, 212 ос. за 

контрактом. 
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У 2015 р. до приймальної комісії абітурієнтами було подано 243 заяв, 

з них 239 заяв на денну форму навчання, 4 заяви на заочну форму 

навчання.  

План прийому у 2015 році – 370 осіб, зараховано на навчання 153 

особи: денна форма навчання – 153 ос., з них 83 ос. за державним 

замовленням, 70 ос. за контрактом.  

На базі базової загальної середньої освіти зараховано 104 ос., з них 

64 ос. за державним замовленням, 40 ос. за контрактом.  

На базі повної загальної середньої освіти зараховано 29 ос. за 

контрактом. Зараховано з урахуванням сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 29 ос. 

Квота цільового прийому сільської молоді становила 5 ос. 

Зараховано за квотою цільового прийому 5 ос. 

Сільської молоді зараховано 57 ос.   

У 2015 р. було зараховано випускників професійно-технічних 

навчальних закладів на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» з робітничою спеціальністю «тракторист-машиніст» на  

скорочений термін навчання - 20 ос., з них 19 ос. за державним 

замовленням. 

Зараховано 4 особи, що відносяться до пільгових категорій: 

- діти –сироти та діти, що лишилися без піклування батьків – 2 ос., 

- діти-інваліди  – 2 ос. 

 

Педагогічний склад 

 

Викладацький склад нараховує 48 осіб, з них мають вищу категорію 

30 осіб, спеціалісти І категорії – 7 осіб, спеціалісти ІІ категорії – 7 осіб. 

Мають педагогічні звання: 

- старший викладач – 5 осіб, 

- викладач-методист – 5 осіб. 

Почесні звання: 

- відмінник освіти України – 2 особи. 

У 2015 році за результатами атестації викладацького складу було 

підтверджено категорію «спеціаліст вищої  категорії» - 2 ос., встановлено 

категорію «спеціаліст вищої  категорії» - 1 ос., встановлено кваліфікаційну  

категорію «спеціаліст І категорії» - 1 ос., «спеціаліст ІІ категорії» - 2 ос.  

Середній вік викладацького складу становить 49 років. 

Навчальний заклад діє за Колективним договором, прийнятим 

конференцією трудового колективу на 2012 – 2016 рр (протокол №1 від 24 

лютого 2012р.). 
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Організація та якість освітнього процесу 

 

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється відповідно 

до Конституції України, визначається Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015р. N 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», державних  

стандартів освіти та інших актів законодавства України з питань освіти. 

Варіативні частини ОКХ і ОПП розроблені викладачами коледжу і 

затверджені директором. 

У коледжі розроблені і діють положення, які регламентують 

навчальний процес:  

- Положення про організацію освітнього процесу у ВСП 

«Василівський коледж ТДАТУ»; 

- Положення про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах ТДАТУ; 

- Положення про оцінювання знань студентів у відокремлених 

структурних підрозділах ТДАТУ; 

- Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів у ВСП 

«Василівський коледж ТДАТУ»; 

- Вимоги до ведення журналу навчальних занять у ВСП 

«Василівський коледж ТДАТУ»; 

- Положення про організацію виконання, оформлення та захисту 

курсових робіт (проектів); 

- Положення про організацію виконання та захисту дипломних робіт. 

Перелічені Положення останнім часом переглянуті та 

перезатвердженні методичною радою коледжу відповідно до вимог, 

визначених ECTS - Credits) в рамках кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. 

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 ДУ «НМЦ «Агроосвіта». 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. 

Другий рік поспіль, з метою економії бюджетних коштів (видатків на 

оплату комунальних послуг), вносяться зміни до Графіку начального 

процесу, які передбачають: 

- збільшення тижневого навантаження; 
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-  збільшення обсягів навчального часу, відведеного на самостійне 

вивчення навчальних дисциплін; 

- перенесення строків навчальних практик з осіннього та весняного 

періодів на зимовий; 

-  збільшення зимового канікулярного періоду. 

Головним критерієм навчально-виховної роботи є якість підготовки 

фахівців. 

Результати освітньої діяльності студентів за результатами зимової 

сесії 2015-2016 н.р.: 

Технологічно-економічне відділення: успішність складає 97,12%, 

якість навчання –37,50 %, середній бал  6,7/3,7.  

Ветеринарне відділення: успішність складає 99,12%, якість навчання 

– 23,89%, середній бал 7,1/3,6. 

Юридично-інформаційне відділення: успішність складає 98,48%, 

якість навчання – 42,42 %, середній бал 6,8 /3,7. 

З усіх спеціальностей навчальними планами передбачено виконання 

курсових робіт. Викладачами щорічно розробляється тематика курсових 

робіт, виконання та захист їх проводиться згідно розробленого графіка 

заступником директора з навчальної роботи. Постійний контроль за ходом 

виконання курсових робіт та якістю здійснюють завідувачі відділень. 

Результати захисту розглядаються на засіданнях циклових комісій та 

методичної ради. 

Державна атестація студентів здійснюється державною 

екзаменаційною комісією після завершення навчання, з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців. 

 

Таблиця 14.7 - Порівняльна таблиця результатів державних екзаменів 
Назва  

спеціальності 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 

успішність якість успішність якість 

Ветеринарна 

медицина 

100 64,28 100 61,3 

Організація і 

технологія ведення 

фермерського 

господарства 

100 52,94 100 55,6 

Зберігання, 

консервування та 

переробка м’яса 

100 50,0 100 66,7 

Фінанси 

(Фінанси і кредит) 

100 60,0 100 75,0 

Оціночна діяльність 100 66,66 100 44,0 

Правознавство 100 70,31 100 73,5 

Обслуговування 

комп’ютерних 

систем і мереж 

100 55,0 100 47,0 
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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. 

Робота з невстигаючими студентами у ВСП «Василівський коледж 

ТДАТУ» проводиться викладачами, цикловими комісіями, на відділеннях. 

Робота полягає в застосуванні активних методів і форм навчання, нових 

педагогічних технологій, індивідуального підходу при дозуванні 

домашнього завдання, визначення різних рівнів контролю при розробці 

контролюючих завдань. Проводиться: педагогічна терапія – заходи щодо 

усунення відставань у навчанні (додаткові заняття, консультації (кожним 

викладачем ведеться Журнал консультацій), надання методичної 

допомоги); виховний вплив – з невстигаючими студентами проводиться 

індивідуальна планована виховна робота, яка включає і обов’язкову роботу 

з сім'єю студента. 

 

Методична робота у коледжі 

 

Методична робота у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

здійснюється відповідно до таких планів роботи: плану методичної роботи 

на навчальний рік, методичної ради, методичного кабінету, школи 

професійної адаптації (школи молодого викладача), заходів проведення 

атестації педагогічних працівників, перспективних планів проведення 

атестації та проходження підвищення кваліфікації. 

Центром методичної роботи з викладачами є методичний кабінет 

коледжу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, 

нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних 

працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, 

наочних матеріалів тощо. У своїй діяльності методичний кабінет керується 

законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту освіти і науки ЗОДА з питань підготовки і 

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рішеннями педагогічної 

та методичної ради коледжу, планом роботи методичного кабінету. 

Протягом 2014-2015 навчального року методична робота в коледжі 

базувалася на такій педагогічній проблемі як «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з врахуванням індивідуальних 

особливостей студентів (мотивація, самооцінка, суб’єктивний локус 

контролю) при організації навчальної діяльності». 

Методична проблема: «Створення базової системи психолого-

педагогічних і методичних знань, що забезпечують реалізацію змісту 

освіти і професійного становлення в сучасних суспільних відносинах». 

Шляхи  реалізації педагогічної та методичної проблем: 
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- 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 самооцінювання і взаємооцінювання студентами 

результатів навчальної діяльності; 

- повне інформаційне забезпечення навчального процесу. 

Пріоритетними напрямками діяльності методичного кабінету 

коледжу у 2015 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 групиє; 

- 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 2015 році методичним кабінетом 

разом з цикловими комісіями були підготовлені і проведені методичні 

семінари:  

Семінар-тренінг: 

1. Сучасне заняття: яким йому бути? 

2. Виховна технологія колективної творчої діяльності. Диференціація 

та індивідуалізація – умова розкриття творчої індивідуальності 

особистості. 

Семінар-практикум: 

1. Вимоги Болонської конвенції та організація самостійної роботи 

студентів на базі використання ІКТ. Використання сервісів Web 2.0.  

2. Робота педагогічного колективу зі студентами у формуванні 

правової свідомості особистості. Профілактична робота зі студентами з 

девіантною поведінкою. 
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Семінар-обмін досвідом: 

1. Професійна майстерність викладача та втілення досвіду в 

навчально-виховний процес коледжу. 

2. Інноваційні виховні технології педагогів-новаторів коледжу. 

Семінар-практикум: 

1. Новітні технології навчання як засіб формування творчої 

особистості інформаційного суспільства. Впровадження в навчальний 

процес платформи Moodle, створення електронних посібників, 

персональних Web-сайтів викладачів. 

2. Виховання в студентів громадянської позиції; популяризація 

історії українського козацтва, збереження і пропаганда історико-

культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту 

Вітчизни. Форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької 

педагогіки. 

Семінар-практикум: 

1. Пріоритети креативної освіти: креативний викладач - 

компетентний студент. Реалізація творчого потенціалу викладача. 

2. Українська родинна педагогіка як перша природна і постійно 

діюча ланка національного виховання. Завдання родинного виховання: хто 

і що виховує молодь. 

Семінар-тренінг: 

1. Професійна компетентність сучасного педагога: самоосвіта, 

культура, майстерність. Як створити позитивний імідж викладача. 

2. Виховання відповідального ставлення до рідної мови, свідомого 

нею користування; сприяння вияву українського менталітету, способу 

самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняття української мови як 

коду праісторичної пам’яті; розвиток духовної, емоційно-естетичної, 

інтелектуальної сфери на основі української мови. 

Результатом індивідуальної методичної роботи викладачів (за 

підтримки методичного кабінету) стали роботи, направлені на конкурс 

«Педагогічні інновації» до НМЦ в 2014 році, підсумки якого оголошені в 

2015 році: 

Номінація: Сучасні контролюючі засоби для перевірки якості 

знань студентів, ІІ місце, Кривенька Ольга Петрівна – викладач ВСП 

«Василівський коледж ТДАТУ», Хірургія ветеринарної медицини, тести 

професійної компетенції; 

- Основи правознавства. Мультимедійний супровід викладання 

дисципліни, Тирон В.О.– 30 балів; 

- Цивільне право України. Загальна частина. Мультимедійний 

супровід викладання дисципліни, Гапон С.М.– 30 балів; 

- Аграрне право України. Мультимедійні опорні схеми-конспекти,  

Мурич С.В.– 30балів; 

- Трудове право. Методичні рекомендації щодо захисту курсових 

робіт, Візіренко О.В., Чиж А.Л.– 30 балів; 
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- Організація практичного навчання. Програма переддипломної 

виробничої практики, Павловська О.Ю., Швиркіна С.А. – 30 балів. 

Всі ці роботи занесені в Каталог кращих робіт НМЦ. 

Також гідно представили на конкурсі методичну роботу нашого 

навчального закладу такі роботи: 

- Астрономія. Мультимедійний супровід викладання дисципліни,  

Васютіна В.І.–29 балів; 

- Англійська мова (за професійним спрямуванням). Формування 

креативної особистості на заняттях, Нетреба Т.В. – 28 балів; 

- Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння 

сільськогосподарських тварин. Робочий зошит, Маслова Л.В.– 27 балів; 

- Внутрішні незаразні хвороби тварин. Епізоотологія з 

мікробіологією. Організація роботи гуртків як важливий фактор виховання 

особистості майбутнього фахівця ветеринарної дисципліни, Ковальчук 

Б.В., Ковальчук Т.О.– 27 балів; 

- Наше славне здавен вишиття…,  Дімітрова Т.В. – 20 балів; 

- Основи формування морально-етичних рис особистості як засіб 

розвитку толерантності. Досвід роботи куратора, Дренко М.П., Гардер 

М.П.– 20 балів; 

- Віночок вити – життя любити, Шевкова Т.А.– 19 балів. 

У 2015 році на конкурс «Педагогічні інновації» НМЦ відправлено 27 

методичних робіт викладачів коледжу. 

З метою впровадження  нових форм проведення занять, шляхів 

активізації студентів на заняттях та в позанавчальний 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: впровадження 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. 

Однією із форм роботи методичного кабінету у 2015 році було 

проведення занять в «Школі професійної адаптації (школи молодого 

викладача)». Заняття з молодими викладачами проводились заступником 

директора з навчальної роботи,  методистом, досвідченими викладачами  

колективно та індивідуально. Проведені  засідання з таких питань:  

- Творчий портрет педагога 

- Активізація позааудиторної  роботи  з дисципліни 

- Навчальне заняття – головна форма організації навчального 

процесу 

- Аналіз і самоаналіз навчального заняття 

- Використання інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі 
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- Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів 

засобами індивідуального підходу (методика диференційованого навчання) 

- Підготовка до тижня методичної роботи 

- Вимоги до написання та  оформлення конкурсних методичних 

робіт 

- Самоосвіта викладача як процес постійного особистісного 

зростання та професійного самовдосконалення 

- Нетрадиційні заняття та їх значення для виявлення інтелектуальних 

здібностей студентів 

- Творчий звіт «Ініціатива та творчість молодих педагогів» 

- Виявлення труднощів у роботі молодого викладача, підведення 

підсумків роботи за рік, визначення напрямків роботи на наступний рік 

- Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

Рейтингова система оцінювання та засоби діагностики знань при 

КМСОНП 

- Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної 

допомоги 

- Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів 

- Удосконалення НМК дисципліни 

- Процес навчання як цілеспрямована взаємодія викладача та 

студента 

- Типи занять, їх структура, методика проведення. Особливості 

проведення лекцій, практичних та семінарських  занять 

- Роль викладача у навчально-виховному процесі 

- Інноваційні технології навчання. 

Крім того, у 2015 році методичним кабінетом здійснювались такі 

заходи: робота з головами циклових комісій, бібліотекою з підвищення 

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; організація 

та проведення консультаційної роботи для викладачів коледжу; організація 

допомоги в складанні навчально-плануючої документації; організація 

відвідувань відкритих занять, поточних занять викладачів коледжу, 

директорські контрольні роботи, заміри залишкових знань; організація 

допомоги викладачам в складанні індивідуальних планів, навчально-

методичних карток занять та іншої документації; відвідування занять 

молодих викладачів з метою здійснення методичної допомоги (25 

відвідувань за 2014 – 2015 н.р.); проведення моніторингу якості навчання; 

надання допомоги у підготовці викладачів до атестації; групові та 

індивідуальні консультації викладачів. 

У квітні 2015 року викладачі коледжу Кривенька О.П., Кривенька 

В.С., Тирон В.О., Гапон С.М., Коноваленко О.А., Коноваленко В.В. та 

Опанасенко Ю.В. взяли участь у ІІІ регіональній науково-практичній 
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конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області, 

статті викладачів надруковані в науковій збірці конференції, викладачі 

отримали сертифікати конференції. 

Методичний кабінет є координатором реалізації Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2010-2015 роки, метою якої є всебічне сприяння 

розвитку обдарованої студентської молоді в коледжі, формування творчої 

особистості, створення системи роботи з обдарованими студентами. На 

виконання завдань цієї програми викладачі готують студентів до участі в 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях, конференціях. Студенти, беручи участь 

у цих заходах, показують добрі результати:  

Студентка відділення ветеринарної медицини Москальова Ганна 

Сергіївна ( група В-11) посіла I місце в обласному етапі VI Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка ( 19. 12. 2015) та III місце 

в обласному етапі XVI Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика (12.12.2015), що проводилися на базі Запорізької 

загальноосвітньої школи I–III ступенів № 92. Москальова Г.С. буде брати 

участь у вищевказаних конкурсах на регіональному рівні (30.01.2016 та 13. 

02.2015). 

Обдаровані студенти відділення ветеринарної медицини, які 

проявляють свою активність та успішність не тільки в навчанні, а і в 

позааудиторній діяльності, у своєму професійному зростанні - є 

флагманом студентства відділення. Міначова Олена, студентка В-32 групи, 

була учасником зльоту відмінників навчання «Лідер АПК», на якому нею 

була представлена пошукова робота «Розповсюдження стоматологічних 

патологій у собак в умовах ветеринарних клінік міста Запоріжжя» 

(керівники Кривенька О.П. та Усачова А.А.).  

Студентка В-41 групи Верля Тетяна прийняла участь у конкурсі 

творчих робіт за виробничі практики, оголошеного ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта». Відповідно вимог конкурсу студентці необхідно було 

написати творчу роботу «Мої враження про практику на виробництві». 

10 жовтня 2015 р. підготовлена членами циклової комісії на чолі з 

Тироном В.О. команда «Еквітас» взяла участь у ІІ обласному турнірі юних 

правознавців «Права людини і права дитини», де посіла 3 місце серед 19 

команд-учасниць. 

У Всеукраїнській науково-практичній конференції «Парадигми 

національно-патріотичного виховання у ВНЗ», ініційованій Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 

С. З. Ґжицького взяла участь студентка групи П- 41 Дерюга Катерина, під 

керівництвом викладача Живиці Л.О., де представила роботу 

«Волонтерський рух на Василівщині як прояв громадянської позиції». 

Значна увага приділяється якості освіти майбутніх фахівців. Вже 

п’ятий рік (з вересня 2010 року) у коледжі проводиться моніторинг якості 

підготовки студентів І-ІІ курсів з дисциплін загальноосвітнього циклу. 
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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. 

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. 

В коледжі розроблено та затверджено директором план роботи 

навчального закладу по проведенню атестації педагогічних працівників 

у поточному навчальному році, графік роботи атестаційної комісії на 

навчальний рік, список викладачів, які атестуються в поточному 

навчальному році, перспективний план проходження атестації на 5 років, 

графіки відкритих занять, виховних заходів, заміру залишкових знань, 

педагогічних рад, методичних семінарів, засідань циклових комісій, де 

можна ближче ознайомитися з роботою викладачів, які атестуються. 

У 2015 році атестувалися 7 викладачів, з них на підтвердження 

вищої кваліфікаційної категорії – 2 викладача, на присвоєння вищої 

кваліфікаційної категорії – 1 викладач, на підтвердження звання «старший 

викладач» - 1 викладач, на отримання І категорії – 1 викладач, отримали ІІ 

кваліфікаційну категорію 3 викладачі. 

Формами підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» є навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації без відриву від виробництва, курси підвищення кваліфікації 

при ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, стажування, участь педагогічних 

працівників у науково-практичних конференціях, майстер-класах, 

методичних семінарах-тренінгах, семінарах-практикумах, 

взаємовідвідування навчальних занять, стажування, атестація, самоосвіта 

тощо. В коледжі розроблено перспективний план проходження 

педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації до 2020 року. 

Підвищення кваліфікації викладачів, удосконалення методичної 

майстерності педагогів відбуваються завдяки внутрішньоколеджівській 

системі методичної роботи та навчанню без відриву від основного місця 

роботи. Так викладачі Тирон В.О., Гапон С.М., Чайка І.О., Калашник А.О.  

навчаються в Класичному приватному університеті за спеціальностями 

«Соціальна робота» та «Педагогіка вищої школи». 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, Міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету 
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економіки і торгівлі. Протягом 2015 року свою кваліфікацію підвищили 21 

викладач. 

Одним із шляхів удосконалення навчально-методичної діяльності 

педагогічного колективу коледжу є узагальнення педагогічного досвіду 

викладачів, кураторів навчальних груп, циклових комісій. Так лише в 

2014-2015 навчальному році було узагальнено досвід 4-ох викладачів, 

роботи яких були направлені на конкурс методичних матеріалів  

«Педагогічні інновації», який щорічно проводить НМЦ «Агроосвіта», а 

саме: 1) опис власного досвіду «Формування культури сучасного фахівця 

засобами гуманітарної освіти» – Живиця Л.О.; 2) узагальнення творчого 

педагогічного досвіду «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія 

сільськогосподарський тварин та фармакологія» – Пель М.М.; 3) опис 

власного досвіду «Німецька мова. Упровадження у навчальний процес 

інтерактивних методів навчання» – Чайка І.О.; 4) опис власного досвіду 

«Роль дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» у 

формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця аграрної 

сфери» – Носик В.В. Всі роботи з опису та узагальнення досвіду 

викладачів, кураторів, циклових комісій оформлюються належним чином і 

зберігаються в методичному кабінеті коледжу для здійснення подальшої 

роботи в цьому напрямку. 

У коледжі працює 6 циклових комісій: циклова комісія 

загальноосвітніх та суспільних дисциплін; циклова комісія природничих та 

гуманітарних дисциплін; циклова комісія спеціальних технологічних 

дисциплін; циклова комісія ветеринарних дисциплін; циклова комісія 

юридичних дисциплін; циклова комісія спеціальності «Обслуговування 

комп’ютерних систем та мереж» та економічних дисциплін. 

Важливими новими напрямками діяльності комісій є: міжциклова, 

міждисциплінарна, міжкурсова координація навчального матеріалу по 

ступенях, паралелях, спеціальностях, як усередині комісії, так і між ними. 

Комісія забезпечує цілісність (системність) змісту навчального матеріалу й 

технологій навчання в рамках тих дисциплін, якими вона опікується. 

Наприклад, циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, що забезпечує 

використання тих чи інших методик розвиваючого навчання, зобов'язана 

вступити у взаємодію з іншими комісіями й забезпечити повну наступність 

у навчанні студентів за цими методиками. До роботи циклових комісій 

залучаються досвідчені викладачі інших циклових комісій, що забезпечує 

відмінний від методичних об’єднань досвід, спрямований на забезпечення 

нововведень в систему роботи коледжу, навчання усіх категорій 

педагогічних працівників, подальше впровадження інноваційних 

технологій, створення банку інновацій, допомогу молодим викладачам. 

Всі циклові комісії  займаються удосконаленням педагогічних умінь 

та навичок в управлінні процесом соціалізації студентів, вивчають та 

узагальнюють систему роботи педагогів. Значна увага у роботі 

приділяється методичній роботі викладачів. Кожен викладач працює за 

теоретичною та практичною темами, і має змогу поділитися власними 
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напрацюваннями під час проведення заходів як традиційних, так і 

нетрадиційних. Одним з показників розвитку творчого потенціалу кожного 

педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, які в подальшому 

утворюють педагогічний досвід.  

Форми організації методичної роботи в цикловій комісії: 

- обговорення на засіданнях циклової комісії відкритих навчальних 

занять;  

- презентація на стендах циклової комісії (на інтернет-сторінці, у 

фаховій періодичній пресі тощо) передового педагогічного досвіду 

викладачів;  

- виступи на методичних семінарах, педагогічній та методичній 

радах;  

- звіти викладачів про підсумки власної методичної роботи за певний 

період;  

- майстер-класи з проблем оптимізації навчально-виховного процесу, 

впровадження сучасних педагогічних технологій;  

- розгляд і обговорення методичних розробок, присвячених 

прикладним аспектам удосконалення предметних методик тощо. 

Циклові комісії здійснюють свою роботу згідно річного плану, 

засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Обов’язковим є 

розгляд на кожному засіданні циклової комісії методичних питань. 

Аналізуючи систему планування і контролю навчально-виховного 

процесу, можливості 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. 

 

Організація практичного навчання 

 

Одним з пріоритетних завдань, яке стоїть перед викладачами 

коледжу є практична підготовка майбутніх фахівців. На практичні заняття 

у коледжі відводиться 60% годин з дисциплін. Це лабораторні, практичні 

заняття, навчальні та виробничі практики. 

Для проведення лабораторно-практичних робіт з кожної дисципліни 

викладачами розроблені необхідні методичні матеріали: інструкційні 

картки, паспорти робочих місць, навчально-методичні картки, контрольні 

питання, тести. З усіх дисциплін є в наявності робочі зошити, які 

надходять з навчально-методичного центру ДУ «НМЦ «Агроосвіта», що 

полегшує оформлення звіту та скорочує час на його написання. 

Лабораторно-практичні заняття проводяться в залежності від 

спеціальності і теми заняття, як в аудиторіях і кабінетах, так і на 

навчально-виробничій клініці, автотрактородромі, колекційно-дослідному 

полі, м’ясопереробних підприємствах, господарствах різних форм 
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власності. Студенти спеціальності «Правознавство» мають можливість 

виконання окремих практичних занять у навчальній юридичній 

консультації, студенти спеціальності «Фінанси і кредит» - у навчальній 

бухгалтерії, студенти спеціальності «Оціночна діяльність» - в навчальному 

агентстві з нерухомості. 

Навчальна практика студентів коледжу включає:  

- навчальна практика з окремих навчальних дисциплін;  

- ознайомлювальна практика;  

- практичне навчання студентів робітничим професіям;  

Усі 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. 

Під час ознайомлювальної практики у студентів відділення 

ветеринарної медицини  заплановано екскурсії до кращих господарств 

різних форм власності і господарювання: ПрАТ «Племзавод «Степной» 

Кам’янко-Дніпровського району, ТОВ «Бекон-Січ» м. Василівка,  

приватній ветеринарній клініці «Фауна» м. Запоріжжя, Токмацькому 

утильзаводі, райплемпідприємстві м.Молочанськ, ВАТ «Агропромислова 

компанія». 

У студентів спеціальності «Зберігання, консервування та переробка 

м’яса» 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. 

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. 

Обсяг і термін практичної підготовки визначаються навчальним 

планом спеціальності. Практична підготовка студентів здійснюється і на 

базі коледжу під організаційно-методичним керівництвом викладача та 

спеціаліста з даного фаху згідно вимог навчальних програм. 

З метою планомірного і якісного проведення практичної підготовки 

студентів викладачами коледжу зі всіх спеціальностей розроблені наскрізні 

програми практик. 

Планування проведення практичного навчання проводиться шляхом 

складання зведеного графіку практичного навчання сумісно з 

представниками з виробництва. 

Практичне навчання студентів робітничим професіям проводиться на 

І - ІІІ курсах. Молодший спеціаліст зі спеціальності «Ветеринарна 

медицина» на Ш курсі отримує робітничу професію «Оператор штучного 

осіменіння с/г тварин і птиці», молодший спеціаліст зі спеціальності 
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«Організація і технологія ведення фермерського господарства» на І курсі 

отримує робітничу професію «Оператор ветеринарних обробок».  

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Зберігання, консервування та 

переробка м’яса» на ІІ 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.  

На сьогоднішній день укладено угоди для проходження практики 

студентами коледжу з понад 30 сільськогосподарськими підприємствами 

та установами: Василівським районним судом, Василівським РВ УМВС, 

ПП «Смак життя», ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», ПАТ 

«Агропромислова компанія», ПрАТ «Міжрайплемпідприємство» м. 

Молочанськ, приватними ветеринарними клініками «Фауна» м. Запоріжжя 

та «Скорая ветеринарная помощь» м. Мелітополь, приватна ветеринарна 

клініка «Вет-плюс»; оціночними компаніями: ТОВ «Юпітер» м. Василівка, 

ПП «Мартиненко О.О.» м. Василівка, ТОВ «Агенство-2» м. Василівка, ПП 

«Інформ-служба» м. Мелітополь, Василівським районним відділом 

Запорізької регіональної філії Центр ДЗІ, РКП «Василівське БТІ» 

Василівської районної ради. Географія баз практики з кожним роком 

розширюється за короткостроковими угодами. 

Провідними базами практики є: ПАТ «Мелітопольський 

м’ясокомбінат», ТОВ «Бекон-Січ», ПрАТ «Племзавод «Степной», ПАТ 

«Агропромислова компанія», ПрАТ «Міжрайплемпідприємство» 

(м.Молочанськ), приватна ветеринарна клініка «Фауна», ПП «Мартиненко 

О.О.», ТОВ «Агенство-2» м. Василівка та інші. 

Систематично проводиться перевірка, контроль та надання 

відповідної допомоги студентам під час проходження ними технологічних 

та переддипломних практик. Перед виїздом студентів на практику 

проводяться бесіди, інструктажі з студентами та викладачами з методики її 

проведення. За студентами закріплюються керівники практики від 

коледжу, які надають їм консультації, як під час перевірки практики так і 

по приїзду студентів з практики.  

Після закінчення терміну технологічної і переддипломної практик 

студенти захищають щоденник-звіт перед комісією, призначеною наказом 

директора. При цьому виставляється диференційована оцінка, яка 

заноситься в заліково-екзаменаційну відомість та враховується при 

визначенні розміру стипендії.  

У коледжі щорічно традиційно проводяться підсумкові конференції 

за результатами виробничих технологічних та переддипломних практик із 

запрошенням на них керівників та спеціалістів базових підприємств та 

представленням презентацій баз практики й відеофільмів.  
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Зміст та організація виховної роботи 

 

Безпосередньо виховною діяльністю зайняті 19 куратори навчальних 

груп, 2 художніх керівника аматорських колективів, керівники клубів за 

інтересами зі складу викладачів-предметників, провідних фахівців 

Василівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 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. 

Органи студентського самоврядування діють на рівні відділень, 

гуртожитку та навчального закладу в цілому. 

За звітний період відбулося дві студентські конференції з підведення 

підсумків звітна конференція – у травні 2015р. та вибори нового складу 

студентської ради та голови ради самоврядування коледжу. Щомісячно 

згідно плану 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 ін. 

Голова студентської ради самоврядування – Кізілов Андрій, студент 

юридично-інформаційного відділення. 

26 листопада голова студентської ради коледжу разом із 

заступником директора з виховної роботи прийняли участь у науково-

практичній конференції з питань організації та ефективної діяльності 

студентського самоврядування, яка проводилась на базі ВСП 

«Бердянський коледж ТДАТУ» у м. Бердянськ. 

У студентському гуртожитку також створено раду самоврядування 

(очолює студентка відділення ветеринарної медицини В-31 групи 

Березовська Вікторія), яка спільно з комендантом гуртожитку та 

адміністрацією коледжу вирішує різні питання організації побуту, дозвілля 

та виховної роботи. Силами студентської ради було оснащено спортивний 

майданчик у дворі гуртожитку, зроблено ремонт опалубки навколо будівлі, 

проводяться ремонти сантехнічних вузлів. 

Щомісячно проводились загальні збори мешканців гуртожитку та 

студентської ради самоврядування. Редколегією систематично 

здійснювався випуск стіннівок. У гуртожитку проводяться такі заходи: 

«Вечір знайомств», «Свято Хеллоуіна», відвідування краєзнавчого музею 
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«Садиба Попова», бесіди з тем: «Адаптація студентів нового набору до 

навчання у коледжі», «Шлюбний договір», «Насилля в сім’ї», «Алкоголь – 

шкода суспільству», «Символи України», «Як знайти справжніх друзів», 

«Наркотики у молодіжному середовищі» та ін. Серед мешканців 

гуртожитку проводились спортивні змагання з волейболу, футболу, 

шашок, шахів та доміно, відвідане польові збори Хортицького батальйону 

самооборони, які проводились на території музею-заповіднику «Садиба 

Попова». 

Робота волонтерського загону коледжу охоплює напрямки допомоги 

студентам-сиротам та дітям-сиротам із дитячих будинків, шкіл-інтернатів, 

турботу про ветеранів війни та праці, збір благодійних внесків до 

товариства Червоного Хреста, просвітницько-профілактичну діяльність 

серед молоді м. Василівка проти шкідливих звичок. Працівники та 

студенти коледжу приймають активну участь у зборі речей, коштів та 

продуктів для допомоги військовим, що проходять службу у зоні АТО на 

Сході країни. 1 вересня було започатковано акцію «Ліки замість квітів» зі 

збору медикаментів, студенти та співпрацівники коледжу долучились до 

акції зі збору кришечок від пластикових пляшок, з яких після переробки 

будуть виготовлені протези для постраждалих у зоні проведення АТО. 

Колектив коледжу неодноразово залучався до збору речей, коштів та 

продуктів, які, через волонтерів передавали у зону АТО. 

У квітні 2015р. силами студентської ради самоврядування було 

проведено збір макулатури, протягом року дівчата та юнаки систематично 

відвідували Василівський волонтерський центр, де надавали необхідну 

допомогу. У кінці року співпрацівниками та викладачами коледжу були 

зібрані кошти, речі та продукти харчування, які через БО фонд «Солдатські 

матері» було передано з новорічними вітаннями захисникам у зону 

проведення АТО.  

Студенти, під керівництвом викладачів навчального закладу взяли 

участь у студентській обласній науково-практичній конференції 

«Патріотичне виховання студентської молоді», яка відбулася 15 травня 

2015р. на базі КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» і підготували 

доповідь на тему «Волонтерський рух на Василівщині як прояв 

громадянської позиції». 

Волонтерський рух охопив також роботу по піклуванню за 

довкіллям. Студенти та викладачі коледжу прийняли активну участь у 

всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою», за що отримали 

відповідний диплом.  

У коледжі діють творчі колективи та гуртки аматорського мистецтва: 

студентський музичний театр «Крок уперед», фольклорний колектив 

«Червона калина», рок-гурт «Вегас», вокальний гурт «Сузір’я» та 

вокальний гурт «Гарячий шоколад», КВК «Смайлики». 

У 2015 році колективи аматорського мистецтва брали активну участь 

у Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі». Студентський музичний 

театр «Крок уперед» під кер. Безрукової М.Л. зайняв І місце у обласному 
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турі фестивалю у м. Мелітополі з мюзиклом «Ромео і Джульєтта», також 

диплом І-ступеня отримав вокаліст Алексєєв Сергій, студент 

технологічного відділення. За звітний період проведено понад 20 

загальноколеджівських творчих заходів тематичної спрямованості з 

участю художньої самодіяльності.  

У березні 2015 року, студентка юридичного відділення Коломоєць 

Лілія, стала дипломантом обласного фестивалю «Я – УКРАЇНОЧКА!». 

Хлопці з вокального квартету «Мрія» стали переможцями обласного 

фестивалю «Спадщина - 2015». 

Протягом 2015 року радою самоврядування при активній підтримці 

педколективу проводилася системна, послідовна підготовка учасників всіх 

етапів конкурсу «Кращий студент року». У квітні 2015 р. відбувся 

урочистий фінал конкурсу на рівні коледжу, у якому взяли участь 

представники з відділень навчального закладу. Перемогу одержав Сергій 

Алексєєв, студент технологічного відділення спеціальності «організація 

ведення фермерського господарства». У травні, на базі Новокаховського 

коледжу відбувся регіональний тур конкурсу серед аграрних ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації півдня України, де Сергій зайняв призове ІІ місце.  

У навчальному закладі діють клуби за інтересами: туристично-

екскурсійний «Супутник», етнографічний «Українська світлиця», 

історичний «Нащадки запорозьких козаків», дискусійний клуб 

«Сучасник», шаховий «Ферзевий гамбіт», декоративно-прикладного 

мистецтва «Подруга». Вже традицією стало систематичне відвідування 

нашої «Української світлиці»  школярами різних шкіл м.Василівки, яке 

організовує керівник музею коледжу Живиця Л.О. 

Викладач Васюков О.А. підготував команду хлопців для участі у 

щорічному змаганні «Призовник 2015», які проводились у м. Запоріжжя на 

базі в/ч 1976 «Уральські казарми», де зайняли 4 місце серед 15 команд 

області, а у конкурсі пісні та вишколу стали переможцем. 

Позанавчальну спортивну роботу ведуть 3 штатних фізкультурних 

працівників. 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, стрілецький тир, 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 близько 200 студентів, в тому числі за видами: настільний 

теніс – 4, волейбол (юнаки) – 10, волейбол (дівчата) – 14, атлетична 

гімнастика – 25,  кульова стрільба – 16, фітнес – 25. 

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 
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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 та займають призові 

місця. 

Так, студент юридично-інформаційного відділення Бобнєв А. 

виборов перше місце на всеукраїнських змаганнях з борьби «Сумо» та 

увійшов до складу збірної України, де на міжнародних змаганнях, які 

проходили у Естонії став переможцем. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Мета профорієнтаційної роботи в коледжі – максимально донести 

інформацію про коледж до абітурієнтів міста, району та регіону з 

подальшим залученням їх в студенти нашого навчального закладу. 

Профорієнтаційна робота в коледжі носить не епізодичний характер, 

а є цілеспрямованою і планомірною діяльністю всього педагогічного та 

студентського  колективу протягом кожного навчального року. 

Колективом коледжу проводиться агітаційно-інформаційна робота 

серед вступників та їх батьків: надається інформація про навчальний 

заклад, правила прийому та програми вступних випробувань. Вступники 

забезпечуються рекламно-інформаційною продукцією, навчально-

методичною літературою; надаються щоденні консультації щодо умов 

вступу до коледжу, спеціальностей. 

Особливе місце у профорієнтаційній роботі займає спільна діяльність 

центрів зайнятості області та коледжу у формі  конференції або ярмарку 

професій для випускників. 

Згідно затвердженого плану заходів по проведенню 

профорієнтаційної роботи ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» всі 

педагогічні працівники коледжу за графіком відвідують ЗОШ та 

професійні ліцеї міста, району, області, регіону,  де зустрічаються з учнями 

старших класів та проводять бесіди, ознайомлюють з інформаційними 

бюлетенями, афішами та представляють інформаційний стенд про 

діяльність коледжу. 

Кожний працівник коледжу для проведення такої роботи отримує на 

руки маршрутний лист, буклети, оголошення про прийом. За графіком з 

виступом у ЗОШ виступає агітбригада коледжу. У людних громадських 

місцях міст та сіл нашого краю у вихідні дні роздають інформаційні 

листівки про прийом та умови навчання у стінах нашого навчального 

закладу. 

Професійно-орієнтаційна робота – це цілорічний безперервний 

процес, який розпочинається з аналізу профорієнтаційної роботи за 

попередній навчальний рік, моніторингу соціального середовища, ринку 
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праці, контингенту студентів коледжу, видання управлінських рішень 

щодо форм, методів та напрямків профорієнтаційної роботи та реалізація 

цих заходів у навчальних закладах.  

На 2015-2016 навчальний рік було заплановано та проведено такі 

заходи професійно-орієнтаційної роботи:  

1. Розробка і обговорення на педагогічній раді конкретного плану 

профорієнтації і набору студентів на навчальний рік. 

2. Визначення наказом по коледжу складу профорієнтаційних бригад 

з викладачів для роботи з учнями випускних класів шкіл регіону. 

3. Оформлення стендів та куточків з профорієнтації. 

4. Поповнення методичного кабінету розробками позакласних 

заходів з профорієнтації. 

5. Проведення в групах виховних годин та виступів з профорієнтації. 

6. Проведення індивідуальних консультацій з учнями та їх батьками 

з питань підвищення інтересу до обраної спеціальності. 

7. Забезпечення профорієнтаційного висвітлення роботи коледжу в 

засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет, зовнішня 

реклама). 

8. Розробка пам’ятки організаторам профорієнтаційної роботи. 

9. Проведення нарад з профорієнтаційної роботи. 

10. Профорієнтаційна робота по областях України (листування, 

інформування на автовокзалах, вокзалах, відрядження в райони, 

індивідуальна робота через студентів, співробітників). 

11. Спільна робота з профорієнтації з  центрами зайнятості області. 

12. Виступи колективу художньої самодіяльності, організація 

виставок на районних, міських, обласних заходах. 

13. Робота з батьківським комітетом з профорієнтації. 

14. Укладання угод з підприємствами і установами для співпраці з 

питань профорієнтації. 

15. Встановлення обов’язкової квоти для викладачів за нормою «1 

викладач - 5 абітурієнтів». 

Складається і затверджується щорічний план профорієнтаційної 

роботи, до якої залучаються викладачі, студенти, випускники коледжу, 

закріплені за певною школою або навчальним закладом. Створені з 

викладачів та студентів бригади охоплюють профорієнтаційними 

поїздками майже весь регіон. Випускникам шкіл міста та району з метою 

ознайомлення з навчально-матеріальною базою коледжу, пропонованими 

спеціальностями та умовами навчання широко демонструється фільм 

профорієнтаційного характеру. У І семестрі 2015-2016 навчального року 

викладачами коледжу з профорієнтаційними цілями було відвідано 70 

загальноосвітніх та професійних навчальних закладів регіону. 

Однією з найяскравіших подій в житті коледжу є День відкритих 

дверей, куди запрошуються випускники міста і сусідніх районів, їх батьки, 

викладачі і директори шкіл. Це багатолюдне свято з ярмарком професій, 

екскурсіями гостей по коледжу, спортивними змаганнями, концертом, 
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зустріччю з адміністрацією, майстер-класами. У 2015 році Дні відкритих 

дверей були проведені 11 квітня та 7 листопада. 

Вся інформація про абітурієнта вводиться  в комп'ютерну базу даних, 

програма якої розроблена фахівцями коледжу і в значній мірі полегшує 

роботу з підготовки процедури зарахування. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Загальна сума отриманого доходу коледжем протягом 2015 р. 

складає 8680,0 тис. грн. 

Фінансування загального фонду бюджету  - 6838.6 тис. грн. 

Доходи спеціального фонду бюджету: 

– плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1733,3 

тис. грн. 

– інші власні надходження – 108,1 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду 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 – 1293,0 тис. грн.., що складає 75% 

загального розміру доходів спеціального фонду установи; 

- кошти, що отримуються від господарської та виробничої діяльності 

– 438,7 тис. грн. або – 24,0% загального розміру доходів спеціального 

фонду установи; 

- плата за оренду майна бюджетної установи – 1,6 тис. грн. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість установи із загального 

фонду бюджету станом на 01.01.16р. відсутня. 

Дебіторська заборгованість установи зі спеціального фонду бюджету 

станом на 01.01.16р. складається з дебіторської заборгованості по доходам: 

- платне навчання 63650,33 грн.; 

- комунальні послуги – 19919,39грн.; 

- гуртожиток – 86977,17  грн.; 

- оренда – 115,84 грн.; 

- разом – 170662,73 грн. 

Термін позовної давності дебіторської заборгованості не минув. 

Кредиторська заборгованість установи зі спеціального фонду 

бюджету станом на 01.01.16 р. складається з кредиторської заборгованості 

по доходам: 

- платне навчання – 151382,51 грн; 

- оренда – 142,14 грн.; 

- гуртожиток – 62,80 грн.; 

- разом – 151587,45 грн. 

Кредиторська заборгованість установи зі спеціального фонду 

бюджету по видатках станом на 01.01.16 р. відсутня. 
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Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості установи 

відсутні. 

Загальний розмір фактичних видатків коледжу за 2015 р. складає 

8619,0 тис. грн. Видатки загального фонду бюджету за 2015р. – 6839,2 тис. 

грн. Розмір видатків спеціального фонду за 2015 р. складає – 1779,8 тис. 

грн. 

Сума придбаних необоротних активів та капітальних ремонтів 

коледжу, проведених за рахунок спеціального фонду бюджету установи 

(благодійні внески)  протягом 2015р. складає 82,7 тис. грн. 

Робота навчально-дослідного господарства ВСП «Василівський 

коледж ТДАТУ»: 

Рослинництво: 

Засіяно: 

- пшениця озима врожаю 2015р. – 13,3 га, врожай - 260 ц; 

- соняшник –8 га, врожай – 130 ц.  

- зелений корм (ячмінь - люцерна) - 4га, врожай – 100 ц; 

Тваринництво: 

Приріст: 

- КРС – 2,3 ц; 

- свині – 2,0ц; 

- вівці – 0,3 ц. 

Загальна сума видатків на ФОП за 2015 рік склала 3796,8 тис. грн. 

 

Соціальний захист студентів та співробітників 

 

Протягом 2015 р. співробітниками коледжу було отримано: 

- матеріальна допомога на оздоровлення та лікування в розмірі 160,6 

тис. грн.., що складає 4,2%  ФОП; 

- індексації заробітної плати – 497,1 тис.грн., що складає 13,1%  

ФОП; 

Протягом 2015 р. студентами коледжу було отримано: 

- матеріальну допомогу в розмірі 2,6 тис. грн.; 

- індексації стипендії - 448,1 тис. грн. 

Вартість інвентарю та розмір допомоги, виплаченої згідно 

законодавства дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування протягом 2015р. складає 88,9 тис. грн.  

Витрати на охорону праці та техніку безпеки склали 7,5 тис. грн.. 

(0,2% ФОП), у т.ч.: 

- страхування водіїв установи від нещасних випадків на транспорті – 

1,3 тис. грн.; 

- проведення навчання на курсах – 1.7 тис. грн..; 

- придбання журналів – 2,0 тис. грн.; 

- придбання матеріалів – 2,5 тис.грн. 
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Завдання колективу: 

 

- удосконалювати впровадження рейтингового оцінювання знань 

студентів за 100-бальною шкалою та ECTS; 

- продовжувати осучаснювати зміст навчально-методичних 

комплексів дисциплін та методично-виховних комплексів кураторів, 

формування електронної бази з навчально-виховної роботи коледжу; 

- поповнювати ліцензійне програмне забезпечення та використання 

у повній мірі комп’ютерних версій навчально-методичного забезпечення в 

локальній мережі коледжу; 

- продовжувати формування комп’ютерної компетенції викладачів 

та співробітників коледжу, закінчити впровадження у навчальний процес 

платформи Moodle-2; 

- постійно оновлювати web-сторінку на сайті коледжу; 

- підвищувати професійний рівень кадрового потенціалу шляхом 

стажування викладачів випускових циклових комісій на сучасних 

підприємствах та в закладах; 

- розширювати види профорієнтаційної роботи з метою пропаганди 

спеціальностей коледжу, тощо; 

- продовжувати науково-творчу роботу викладачів коледжу з 

обдарованою молоддю, залучати студентів до спільної науково-

дослідницької роботи, більш активно брати участь у наукових 

конференціях Таврійського державного агротехнологічного університету 

та інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, олімпіадах, 

узагальнювати педагогічний досвід у наукових публікаціях; 

- продовжувати роботу щодо вдосконалення організації виконання 

курсових і дипломних робіт з урахуванням сучасних тенденцій та вимог 

Галузевих стандартів; 

- вдосконалювати систему позанавчальної та виховної роботи в 

коледжі, направлену на розвиток спортивних, художньо-естетичних 

здібностей студентів, на формування здорового способу життя. 
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14.3 ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» свою історію 

починає з 8 жовтня 1931 року. З 2007 року технікум отримав статус 

Відокремленого структурного підрозділу «Мелітопольський коледж 

ТДАТУ».  

Підготовка фахівців здійснюється згідно з ліцензією Міністерства 

освіти і науки України АЕ № 458272 від 28.07.2014 р. 

Підготовку молодших спеціалістів для агропромислового комплексу 

коледж проводить у тісній взаємодії з управлінням агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації, Департаментом 

агропромислового розвитку ЗОДА. 

При прийомі на навчання до коледжу надаються переваги і пільги 

сільській молоді – квота прийому сільської молоді становить до 70%. 

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» – єдиний навчальний 

заклад у Запорізькій області, який готує молодших спеціалістів за 

спеціальностями «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі», «Експлуатація та ремонт 

меліоративних, будівельних машин і обладнання»; «Будівництво, 

обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд», «Обслуговування 

програмних систем і комплексів». 

Навчання за спеціальностями 5.10010202 «Експлуатація та ремонт 

меліоративних, будівельних машин і обладнання»; 5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі»; 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»; 5.0910103 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»  здійснюється за 

інтегрованими планами з Таврійським державним агротехнологічним 

університетом. 

За роки існування коледж успішно накопичував багаторічний досвід в 

освітньому процесі. Його навчально-виробничий комплекс оснащений 

необхідним технологічним обладнанням, яке широко використовується при 

проведенні теоретичних і практичних занять. До складу комплексу входять: 

методичний кабінет, комп’ютерні класи, лабораторії, полігон для проведення 

практичних занять з водіння машин, навчально-виробнича майстерня. 

Досвідчені педагоги працюють над впровадженням в освітній процес 

новітніх технологій навчання, забезпеченням високого рівня знань студентів 

з урахуванням потреб галузі та сучасності. 

У коледжі працює 100 осіб: 

із них: адміністрація – 11 осіб; викладачі – 49 осіб (43 викладачі та 6 

майстрів); спеціалістів – 20 осіб; технічний персонал – 18 осіб; 
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Станом на 01.01.2016 року у коледжі навчається 593 студенти, у тому 

числі на денному відділенні – 507 осіб, з них на бюджеті – 406 студентів, на 

контракті – 101 студентів; на заочному – 86 осіб, з них на бюджеті – 64 

студенти, на контракті – 22 студенти. 

 

Таблиця 14.8 – Контингент студентів за останні три роки 

Контингент студентів 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Денна форма навчання 502 511 507 

Заочна форма навчання 166 114 86 

Всього 668 625 593 

 

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, актова зала на 300 місць. 

У бібліотеці коледжу з читальною залою на 60 місць зосереджено 

33462 підручників, посібників та довідково-нормативної літератури. У 2015 

році збільшено бібліотечний фонд на суму 10856 грн., передплачено 9 видань 

газет та 7 видань журналів на суму 9874 грн. 

Три відділення коледжу: два денних і заочне, шість спеціальностей –

об’єднують тридцять дві навчальні групи. Дев’ять циклових комісій 

організовують та проводять виховну, навчальну та методичну роботу. 

Основною метою навчально-виховного процесу коледжу є організація, 

згуртування педагогічного колективу на підготовку кваліфікованих 

спеціалістів, які б освоїли 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 



 

 164 

модульну систему навчання» затверджених на педагогічній раді (протокол № 

5 від 23.04.2015) та методичній раді (протокол № 3 від 23.03.15). 

В умовах реформування вищої освіти, посилення творчої діяльності 

викладача, індивідуалізації навчального процесу основоположним є  належна 

організація методичної роботи коледжу. 

Сьогодні у стінах навчального закладу працює висококваліфікований 

викладацький колектив, у складі якого 43 викладачів, серед них: 9 

викладачів-методистів, 1 викладач має педагогічне звання «старший 

викладач», 25 викладачів вищої  категорії, 8 майстрів виробничого навчання. 

Також у коледжі працюють 7 лаборантів. 

Четверо викладачів мають почесне звання «Відмінник освіти України», 

п’ять – «Відмінник аграрної освіти і науки України». 

Згідно з діючим Положенням про Виставку педагогічного досвіду і 

творчості молоді та конкурсу «Педагогічні інновації» у 2015 році від коледжу  

було прийнято 26 конкурсних робіт, 4 з яких занесені до каталогу кращих 

конкурсних робіт, і тільки одна робота стала призером, (викладач Биковська 

Ірини Павлівна). 

4 викладача занесені до книги Пошани активних учасників виставки 

ДУ «НМЦ» Агроосвіта». 

За результатами участі у роботі навчально-методичного кабінету 

педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ «НМЦ» 

Агроосвіта» за 2014-2015 навчальний рік, колектив коледжу посів 34 місце, 

За 2014-2015 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 20 викладачів, з 

них: 

- стажування на кафедрах ТДАТУ – 4 особи, 

- стажування на кафедрі МДПУ ім. Б. Хмельницького – 1 особа; 

- стажування на виробництві – 2 ос.;  

курси ФПК (ТДАТУ та ДУ «НМЦ «Агроосвіта») – 13 ос. 

За результатами захисту дипломних проектів та здачі державних 

іспитів у 2015 році отримали дипломи молодшого спеціаліста 179 студентів: 

- денна форма навчання – 131 студент, у тому 100 студентів, які 

навчались за кошти державного бюджету; 

- заочна форма навчання – 48 студентів, у тому числі 35 студентів, які 

навчались за кошти державного бюджету; 

- дипломи з відзнакою отримали 18 студентів: із них – 15денної форми 

навчання і 3 – заочної. 

- 35,5% дипломних проектів розроблено за заявками господарств і 

підприємств, з метою подальшого використання дипломних розробок у 

виробництві; 

- більше 125 випускників коледжу продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. 

Багато уваги в коледжі приділяється роботі з невстигаючими 

студентами: 

- встановлені обов'язкові консультаційні дні: вівторок та четвер; 

- проводиться проміжний контроль знань; 
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- результати кредитно-рейтингового контролю доводяться кураторами 

груп до відома батьків; 

- щомісячно проводяться засідання циклових комісій, на які 

запрошуються невстигаючі студенти; 

- два рази за семестр проводиться засідання ради з профілактики 

правопорушень, на які викликаються студенти, які потребують особливої 

уваги разом із батьками, встановлюється термін ліквідації заборгованостей. 

Екзаменаційні відомості, журнали навчальних груп ведуться чітко, з 

дотриманням вимог щодо їх оформлення. 

Перевірка журналів навчальних груп проводиться: 

- завідуючими відділеннями – щомісячно; 

- 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 групам, по відділенню та по коледжу. Запровадження кредитно-

рейтингової системи дозволяє забезпечити об’єктивний контроль за якістю 

знань студента. 

У коледжі протягом 2015 року проводилися наступні види виробничого 

навчання: 

- навчальна практика для отримання первинних професійних навичок; 

- набуття робітничої професії; 

- практика за профілем спеціальності (технологічна); 

- практика переддипломна. 

- практика для отримання первинних професійних навичок (навчальна). 

Слюсарна та механічна практики проводилися у навчально-виробничих 

майстернях коледжу, оснащених 16 робочими місцями для слюсарної 

практики і 15 робочими місцями для верстатних робіт.  

Навчальна практика з бухгалтерського обліку проводиться у 

навчальній бухгалтерії, обладнаної необхідною кількістю комп'ютерів і 

програмного забезпечення. 

Навчальна практика для отримання робочої професії проводилася на 

підприємствах міста згідно укладених договорів. 

Деякі навчальні практики були проведені на базі коледжу: 

- Сільскогосподарські машини; 

- Електромонтажна; 

- Гідротехнічні споруди. 

У 2015 році студенти коледжу отримали свідоцтва державного зразку 

про отримання відповідної робітничої професії:  

- маляр – 21 особа; 

- слюсар КВП – 50 ос; 

- секретар керівника – 27 ос. 

- водій транспортних засобів категорії «В» і «С» - 25 ос. 

- машиніст-тракторист категорій А1, А2, С, D1, G1 – 38 ос. 
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Також у 2015 році в коледжі було підготовлено 72 водії категорії «В» 

та 10 водіїв категорії «С» на комерційній основі, що дало дохід коледжу в 

193,6 тис. грн.  

Практика за профілем спеціальності (технологічна) проводилася на 

підприємствах міста Мелітополя та Запорізької області на підставі 

довгострокових договорів: СБК « Дружба», ТОВ «Агрофірма Україна», ТОВ 

«Агрофірма «Мир», ПП «Могучий», ПП «Димура М.І.», ДПДГ 

«Мелітопольське», Якимівське МУВГ, Веселівське МУВГ, Мелітопольське 

МУВГ.  

Всього було укладено договорів з 35 провідними підприємствами міста 

та області. 

Усі студенти перед виходом на практику забезпечувалися робочими 

програмами практики, щоденниками-звітами, індивідуальними завданнями, 

проходили інструктажі з техніки безпеки. У цьому році захист звітів 

проходив у вигляді конференції. Кожен студент готував доповідь та виступав 

перед комісією та своїми однокурсниками. Після закінчення доповіді кожен 

студент відповідав на питання членів комісії та своїх колег однокурсників. 

Переддипломна практика проводиться як продовження технологічної 

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, що підтверджується підсумковою оцінкою на 

захисті звіту. 

Всі студенти, що виходять на технологічну і переддипломну практики, 

мають свідоцтва про отримання робітничої професії. 

Основні проблеми в практичному навчанні студентів: 

- морально та фізично застаріле обладнання підприємств, відсутність 

коштів на закупівлю нового обладнання, технологій; 

- недостатня кількість на підприємствах спецодягу, інструменту та 

матеріалів для студентів; 

- труднощі у підборі керівників практики від підприємств у зв'язку з їх 

великою завантаженістю з основного виробництва; 

- відсутність на підприємствах коштів на оплату керівникам практики 

від виробництва за керівництво практикантами; 

- скорочення персоналу на підприємствах і в тому числі фахівців-

керівників практики, які мають досвід керівництва практикою. 

Навчальний процес у коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні 

з виховним процесом, який полягає у вихованні духовної культури 

особистості та створення умов для вільного формування нею власної 

світоглядної позиції, прагнення до здорового способу життя, збереження і 

продовження українських культурно-історичних традицій, шанобливого 

ставлення до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури 

всіх національностей, які проживають на території України. 
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Виховна робота проводилась на основі національного відродження, 

правил українського виховання. Відповідно до їх основних положень було 

розроблено загальний план виховної роботи, плани виховної роботи 

кураторів академічних груп та вихователя гуртожитку. 

Національне виховання – це система поглядів переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана 

формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується 

через комплекс відповідних заходів. Концепція національного виховання у 

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» передбачає вивчення і поглиблення 

знань з національної культури, збереження кращих традицій українського 

народу, міста, навчального закладу. 

Включившись до процесу відродження національної системи 

виховання, головну мету педагогічний колектив вбачає в передачі молодому 

поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його 

національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – 

формування особистих рис громадянина України. 

У коледжі створена власна система виховної роботи, яка ґрунтується на 

традиціях навчального закладу і вимогах нинішнього часу. Важливим є 

формування у студентів відчуття усвідомлення обов’язків перед 

суспільством, глибокої відповідальності перед батьками, колективом, 

коледжем, Батьківщиною, високої результативності свого навчання, свого 

постійного зростання як фахівця-професіонала.  

У коледжі розроблені заходи, методичні рекомендації, виховні години, 

бесіди, диспути з національно-патріотичного виховання. Також розроблено і 

проведено заходи із збереження пам’яті про історію свого народу, краю. 

Розроблена програма «Молодь – наше майбутнє». В рамках програми 

проведені виховні години у всіх навчальних групах «Я – громадянин 

України!» 

Систематично проводяться соціологічні дослідження на актуальні 

теми, які підказує життя, зокрема «Патріотизм у розумінні сучасної молоді», 

«Я – українець». 

Виховна робота в коледжі проводиться згідно загального плану 

виховної і культурно-масової роботи, який складається на навчальний рік та 

щомісяця. Плани роботи складаються заступником директора з виховної 

роботи, кураторами навчальних груп, методичним об’єднанням кураторів, 

головою студентського самоврядування, керівниками гуртків та спортивних 

секцій. 

Облік виконання заходів ведеться у журналах обліку гуртків і секцій, 

журналах кураторів, журналах обліку правопорушень та журналі обліку 

загальних заходів. 

Засідання методичного об’єднання кураторів проводиться один раз на 

місяць, що відображається у протоколах. Щовівторка проводиться Рада 

кураторів з метою координації виховної роботи на тиждень.  



 

 168 

Щороку у коледжі проводиться інтелектуальний конкурс «Студент 

року», який готують керівники академічних груп разом із представниками 

студентського самоврядування. 

Уже стало традицією проводити конкурс аматорського мистецтва серед 

навчальних груп першого курсу «Таланти твої, першокурснику!» тижні 

циклових комісій, зимову та літню спартакіади з окремих видів спорту.  

Заохочення студентів за відмінні успіхи у навчанні – це щорічне 

занесення на Дошку Пошани із врученням грамот. 

За активну участь у громадському житті коледжу, спортивні 

досягнення та розвиток аматорського мистецтва студенти нагороджуються 

Почесними грамотами, дипломами, подяками, при наявності коштів – 

грошовими преміями. 

За правопорушення, порушення дисципліни, правил проживання в 

гуртожитку наказом директора оголошуються догани, попередження, 

зауваження, посилюється індивідуальна робота зі студентами та робота з 

батьками. 

На обліку в комісії у справах дітей при РВУ МВС України у 

Запорізькій області не перебуває жоден студент. 

У коледжі діє студентське самоврядування, яке діє згідно 

«Положення про студентське самоврядування» і є невід'ємною частиною 

громадського самоврядування. Членами студентського самоврядування є 

особи, які навчаються у коледжі. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, 

які навчаються у коледжі безпосередньо та через органи студентського 

самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. 

Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 

самоврядування, погоджується з директором коледжу. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, у 

підпорядкуванні якого перебуває коледж. 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, 

відділень, гуртожитку, коледжу. 

Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є 

студентська конференція де: 

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування. 

Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, 

меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом 

до мережі інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних 

стендів).  
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Обов'язки голови студентської ради  2014-2015 навчальному році  

виконував Гончаров Кирило, з червня 2015 року – Кузьміна Марія. Було 

проведено 8 засідань студентської ради, на яких розглядались всі питання, 

що стосуються життя студентства коледжу. 

Наприкінці навчального року у ВСП «Новокаховський коледж 

ТДАТУ» відбулося засідання Регіональної студентської ради самоврядування 

ВНЗ Запорізької, Херсонської області. У засіданні взяли участь заступники 

директора з виховної роботи, голови студентського самоврядування (члени 

регіональної студентської ради). Від ВСП «Мелітопольський коледж 

ТДАТУ» взяли участь у засіданні заступник директора з ВР Тіга С.А., голова 

студентської ради Кузьміна Марія. 

За активної участі студентських рад відділень та студ. ради коледжу 

були проведені наукові конференції та фінальний річний конкурс «Студент 

року 2015». 

Другий рік поспіль студенти коледжу виборюють перше місце на 

регіональному турі конкурсу «Студент року – 2015». Цього року 

переможницею стала студентка спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Кузьміна Марія. Також вона взяла участь у Зльоті іменних стипендіатів та 

відмінників навчання АПК у м. Львові. 

Кузьміна Марія була представлена, як кандидат на отримання стипендії 

міського голови і перемогла у номінації «Кращий студент навчального 

закладу» серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Мелітополя.  

Участь студентів у конкурсах, олімпіадах: 

-конкурс ім. Петра Яцика - ІІІ місце в обласному турі, участь у 

фінальному турі – Кузьміна Марія (421 група). 

- олімпіада з фізики: обласний тур: – Лєдовський Артем – ІІ місце (122 

група), Сапронов Микита – 4 місце (311 група). 

У коледжі вживаються заходи щодо дотримання чинного законодавства 

стосовно утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Розміри виплат відповідають вимогам чинного законодавства. 

Стипендія виплачується своєчасно, щомісячно, в повному обсязі. Випадків 

невиплат або затримки стипендії немає. За літній період стипендія 

виплачується у повному обсязі щомісяця. 

Видатки на харчування проводяться щомісяця, виходячи з норм, 

передбачених у листах Департаменту освіти і науки ЗОДА. Виплати на 

харчування здійснюються грошовою виплатою. Під час перевірки з’ясовано, 

що медичні огляди проводяться систематично, двічі на рік. 

Важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я студентів, 

підвищення працездатності та збільшенні тривалості активного життя 

відіграє фізична культура. Велика увага приділяється фізичному вихованню 

студентів. Діють секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, 

гирьового спорту, футболу. Студенти беруть активну участь в спартакіаді 

коледжу, обласних змаганнях та Всеукраїнській спартакіаді серед студентів 

аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. з різних видів спорту. 
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За підсумками обласної спартакіади серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації коледж зайняв І місце, а у Всеукраїнській спартакіаді серед 

студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. посів ІV місце, набравши 250 залікових бали, 

що на 28 балів менше ніж за І місце.  

Студенти коледжу відвідують гуртки художньої самодіяльності. 

Силами студентів та керівників гуртків художньої самодіяльності цікаво і 

змістовно були проведені концерти до Дня працівників освіти та 8 Березня. 

Учасники художньої самодіяльності брали участь в обласному конкурсі 

«Софіївські зорі». 

Студенти коледжу беруть активну участь у всіх міських та районних 

заходах. Також колектив студентів і викладачів брали активну участь у 

Всеукраїнських екологічних акціях: допомагали впорядковувати міський 

парк ім. М.Горького, висаджували дерева, кущі, квіти на території коледжу 

тощо. 

Відповідно до Положення про Відбіркову комісію ВСП 

«Мелітопольський коледж ТДАТУ» визначається склад та видається наказ 

про затвердження складу Відбіркової комісії відповідно до визначених 

Положенням термінів . 

Правила прийому до коледжу затверджуються щорічно, відповідно до 

графіку Міністерства освіти і науки України. 

Підготовка молодших спеціалістів проводиться за рахунок коштів 

державного бюджету, коштів підприємств і організацій, коштів юридичних 

та фізичних осіб на підставі договорів між коледжем та підприємствами, 

організаціями, колективними сільськогосподарськими підприємствами, 

фермерськими господарствами, фізичними особами. Ліцензований обсяг 

прийому для підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання 

складає 235 осіб, за заочною формою – 105 осіб. 

Державне замовлення з прийому студентів до коледжу протягом 

останніх трьох років надається в обсязі 100-116 осіб і виконується коледжем 

в повному обсязі. Крім того, коледж в межах ліцензованих обсягів готує 

молодших спеціалістів на контрактній основі за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб за спеціальностями: 5.10010202 «Експлуатація та ремонт 

меліоративних, будівельних машин і обладнання»; 5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі»; 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05010101 

«Обслуговування програмних систем і комплексів». 

Для виконання покладених на Відбіркову комісію завдань і здійснення 

нею своїх функціональних обов’язків ведеться робоча документація 

Відбіркової комісії: 

– накази директора навчального закладу про створення предметних 

екзаменаційних, фахових, апеляційних комісій;  

– протоколи засідань Відбіркової комісії (відповідно до чинного 

законодавства); 

– журнали реєстрації заяв абітурієнтів (за спеціальностями); 

– розклади вступних випробувань; 
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– затверджені екзаменаційні матеріали (відповідно до Положення про 

Відбіркову комісію). 

Накази на зарахування формуються в базі ЄДЕБО. Терміни 

зарахування студентів за бюджетною та госпрозрахунковою формами 

навчання не порушуються.  

Угоди зі студентами, які вступили на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб адміністрація коледжу укладає після їх зарахування. 

Всі накази щодо руху контингенту студентів розміщуються в Єдиній 

державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Накази на відрахування 

неповнолітніх студентів обов’язково погоджуються з відділом у справах сім’ї 

та молоді міської та районної державних адміністрацій. 

У навчальному закладі на відділеннях за спеціальностями ведуться 

алфавітні книги, які щорічно оновлюються з внесенням повної інформації по 

кожному студенту відділення. 

З метою збереження контингенту студентів та їх швидкої адаптації 

запроваджено цілу низку спеціальних заходів. Адаптація студентів нового 

набору розпочинається з 1 вересня – Дня знань, де першокурсникам 

вручається в урочистій обстановці перший документ – студентський квиток, 

а також кожна студентська група нового набору із рук господаря нашої 

студентської родини, директора коледжу, отримує запашний коровай. 

У коледжі вересень – це Місяць першокурсника, який включає в собі 

багато цікавих і змістовних заходів: 

- посвята у студенти; 

- єдина виховна година для першокурсників; 

- інтелектуальна гра «Щасливий випадок»; 

- інтелектуальний ринг «Я найрозумніший»;  

- конкурс «Малюємо поезію»; 

- літературна година «У книг своя доля»; 

- фестиваль першокурсників «Таланти твої, першокурснику!» 

- конкурс стінгазет «Знайомтесь – це ми!» та інше. 

Ступінь згуртованості колективів студентських груп нового набору 

виявила їх участь у всіх цих заходах, які сприяли розширенню кругозору 

студентів, вихованню їх комунікативних здібностей; розвитку культури 

спілкування та культури відповіді на питання, розвитку пізнавального 

інтересу.  

Також у коледжі розроблені методично-психологічні поради щодо 

стабілізації психологічного стану для невстигаючих студентів та тих, хто 

важко звикає до нових обставин. Проводиться анкетування студентів-

першокурсників. Ця робота проводиться спільно з батьками студентів, 

завідувачами відділеннями, керівниками груп, викладачами-предметниками. 

Така насиченість заходів уже з перших днів згуртовує молодь, спонукає 

до дії, активізує і зацікавлює у перебуванні в студентському колективі. 

Для забезпечення якісного набору студентів та задоволення потреб 

аграрного сектору у коледжі щорічно розробляються і неухильно 

виконуються заходи по проведенню профорієнтаційної роботи. Викладачі 
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відвідують сільські і міські школи, де зустрічаються з учнями випускних 

класів та ознайомлюють їх зі спеціальностями, за якими у коледжі готують 

фахівців, а також умовами прийому до коледжу. У січні 2015 р. створено 

«Штаб Відбіркової комісії з профорієнтаційної роботи». 

Для покращення профорієнтаційної роботи Штабом виконані наступні 

заходи: 

- створена робоча група (до її складу 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 2015 року було проведено «День відкритих дверей», до якого 

ретельно підготувались всі циклові комісії, організована зустріч батьків 

абітурієнтів з адміністрацією, провідними викладачами коледжу, проведено 

демонстрацію відеофільму, в якому відображена історія розвитку 

навчального закладу, проведено екскурсію по коледжу, концерт художньої 

самодіяльності, а також організована виставка досягнень коледжу за останні 

роки. 

У 2015 році діяли довгострокові курси з підготовки абітурієнтів до 

вступу у коледж, на яких навчалося 24 особи, та двотижневі підготовчі курси, 

на яких навчалося 52 особи. Із 76 випускників підготовчих курсів зараховано 

на І курс 64 особи. 

На денну форму навчання: 

Подано заяв всього за всіма спеціальностям – 287 осіб. 

Подано заяв за рахунок квоти сільської молоді – 147 осіб. 

В 2015 році на денне відділення було зараховано - 151 студ. 

Зараховано за державним замовленням – 113 студ. 

Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 38 студ. 

Зараховано за квотою – 52 студ. 

Зараховано сільської молоді – 88 студ. 

Дитина сирота – 2 студ. 

Дитина-інвалід – 2 студ. 

Діти з багатодітних сімей – 0. 

На заочну форму навчання: 

Подано заяв всього по всім спеціальностям – 19 осіб. 

Зараховано всього на навчання – 15 студентів. 

Зараховано за державним замовленням – 15 студентів. 

Зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб – 0. 

Зараховано сільської молоді – 7 осіб. 

Початок нового 2014-2015 навчального року ознаменувався 

традиційним святом – Днем Знань. На святі, окрім колективу студентів та 

викладачів, були присутні представники  міської та районної влади, ТДАТУ, 

представники від батьківського комітету та Ради ветеранів коледжу. На святі 

все було витримано в національних традиціях, а також враховувався 
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патріотичний напрям виховної роботи - хвилина мовчання в знак пам'яті  про 

загиблих під час проведення АТО. Також були покладені квіти до пам'ятника 

Т.Г. Шевченко.  

8 жовтня 2015 р. на урочистому святі до Дня заснування коледжу кращі 

викладачі, працівники, студенти були нагороджені грамотами та цінними 

подарунками від райради, міськради, ректорату ТДАТУ та адміністрації 

коледжу. В урочистій обстановці відбулася посвята першокурсників в 

студенти. Студентські квитки вручали представники райради, міськради, 

університету. 

Жовтень традиційно відзначається проведенням заходів патріотичного 

спрямування: виховний захід, присвячений українському козацтву, виставка-

конкурс композицій та страв періоду Козаччини, спортивні змагання; 

відкритий захід, присвячений Дню звільнення Мелітополя від фашистських 

загарбників, на який запрошувались ветерани Другої Світової війни та праці. 

Завершився місяць Фестивалем першокурсника, де студенти нового 

набору представили свої таланти та здібності. 

У листопаді були проведені заходи: до Дня працівників сільського 

господарства, Дня студента, де були відзначені кращі студенти, які беруть 

активну участь у громадському житті коледжу; заходи до дня пам'яті про 

жертви Голодомору. Також у листопаді пройшов перший етап конкурсу 

«Студент року – 2015» за участю 21 студента. У фінал вийшли 8 студентів, 

які у березні 2015 р. боротимуться за звання «Кращий студент коледжу». 

Переможець відстоюватиме честь навчального закладу у регіональному турі 

конкурсу «Студент року – 2015». 

У грудні за ініціативи студентської ради за підтримки Центру боротьби 

зі СНІДом м. Мелітополя був проведений захід до Дня боротьби зі СНІДом. 

Також до новорічних свят були проведені заходи для студентів «Міс 

Снігуронька» та «Містер Новий рік». 

У коледжі приділяється увага профілактиці правопорушень – 

проводились відповідні заходи, зустрічі з представниками правоохоронних 

органів, Служби у справах дітей, Мелітопольського наркодиспансеру, Центру 

СНІД. Протягом півріччя проведено бесіди із студентами, які потребують 

особливої уваги, також проведено одне засідання Ради з профілактики 

правопорушень із запрошенням батьків студентів-порушників дисципліни. 

У коледжі щомісяця випускається газета «Агротехнік», за 2015 рік 

випущено за 10 номерів (редактор газети Тіга С.А. – заступник директора з 

виховної роботи). Статті в газету пишуть як викладачі, так і студенти. Всі 

найкращі моменти роботи колективу коледжу відтворюються на сторінках 

«Агротехніка». У 2015 році газета здобула перемогу у конкурсі на кращу 

газету серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у номінації «Краще 

висвітлення культурно-виховних заходів», отримала Дипломом. 

Житлово-побутові умови студентів коледжу задовільні. Всі студенти, 

які потребують місця в гуртожитку, як денної, так і заочної форм навчання, 

забезпечені на 100%. Було проведено поточні ремонти в гуртожитку та 

підготовлено їх до нового навчального року. У гуртожитку працюють 
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побутові кімнати, кімнати відпочинку, діють кімнати особистої гігієни з 

гарячою водою. 

При коледжі працює їдальня на 60 посадкових місць. Кожного дня в 

ній харчуються 120-150 студентів. Вартість обіду складає від 6 до 12 грн. 

Працює телевізійний зал, де студенти та викладачі можуть проводити 

вільний час за власним бажанням. 

У 2015 році для забезпечення стабільності функціонування 

навчального закладу і створення належних умов праці та відпочинку 

проведено ремонт всіх приміщень, систем теплозабезпечення, частково 

замінено вікна у навчальних корпусах. 

У 2015 році на утримання навчального закладу надійшли кошти до  

загального фонду: 

Таблиця 14.9 – Надходження доходів загального и спеціального 

фондів 

Рік 
Бюджет, 

грн 
Спецкошти 

Добров. 

внески 

Всього 

надходжень 

2013, грн 6 297 450 1 206 561 435 966 7 939 977 

2014, грн 6 241 200 1 198 050 481 329 7 920 579 

2015, грн  7 293 800 1 273 490 605 220 9 172 510 

Відхилення  

(2014- 2015р.), грн 
1 052 600 75 440 123 891 1 251 931 

Удільна міра, кожного 

виду доходів в 

кошторисі, % 

79,5 14,0 6,5 100 

 

Середньорічна з/плата по коледжу з розрахунком премій і надбавок  

склала у 2015р. – 3088 грн, що на 381грн. більше, ніж у 2014 році. 

По стипендії у 2015 році сплачено 2 432 907 грн., із них премії і 

матеріальної  допомоги – 81 808 грн., що на 61 708 грн. більше, ніж у 2014р. 

Індексація за 2015р. склала 548 531 грн., що на 446 431 грн. більше, ніж у 

2014 році. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. по заробітній 

платі, стипендії, харчуванню дітей-сиріт, комунальні послуги – відсутня. 

Адміністрація безпосередньо керувала навчальною, методичною та 

виховною роботою в коледжі, планувала, організовувала та регулярно 

проводила засідання педагогічної, адміністративної ради та наради 

педагогічних працівників. Опрацьовувала навчальні плани, графік 

навчального процесу та впроваджувала їх у життя. Організовувала контроль 

навчального процесу, навчальних та виробничих практик, аналізувала та 

узагальнювала звіти циклових комісій. Проводила систематичний контроль 

за відвідуванням занять студентами, організовувала контроль знань, готувала 

пропозиції по складу ДЕК і ДКК та організовувала їх роботу. Розробляла і 

контролювала виконання програми виховної роботи, підтримувала зв'язок з 

батьками студентів. 

Неоцінену наукову і методичну допомогу коледжу надає керівництво і 

науково-педагогічні працівники Таврійського державного 
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агротехнологічного університету. Реалізовуючи принцип ступеневої освіти, 

університет надає можливість випускникам коледжу за скороченим строком 

навчання здобувати повну вищу освіту як за денною, так і заочною формами 

навчання. Викладачі коледжу мають можливість підвищувати свою 

кваліфікацію шляхом стажування при кафедрах або навчання у магістратурі 

університету. 

Безпосередньо адміністрація коледжу виконувала загальне керівництво 

з організації та виконання дипломних проектів, допуску дипломників до 

захисту. Контролювала матеріально-технічне забезпечення навчального 

процесу, циклових комісій, а також стан студентського гуртожитку та 

виконання правил внутрішнього розпорядку студентами та викладачами, 

підтримувала роботу студентської ради. 

На жаль, колектив коледжу не завжди може чітко і наполегливо 

протистояти різним негативним явищам, які відбуваються в місті, країні:, 

згубному впливу насильницької ідеології сходу через телепередачі низької 

проби, прагненню молоді до наживи будь-яким шляхом. 

Подолання цих та інших зазначених проблем – одне з основних завдань 

навчально-виховного процесу, оскільки людина, життя і здоров’я є 

найважливішими соціальними цінностями держави, визначеними 

Конституцією. 
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14.4 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» засновано на 

державній формі власності 01 листопада 1920 року Наказом Наркомзему 

УРСР як Оріхівська професійна агрономічна і технічна школа, яка готувала 

агрономів та механізаторів. 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 20 листопада 2013 року за №679 «Про 

реорганізацію Оріхівського сільськогосподарського технікуму» 

навчальний заклад реорганізовано шляхом приєднання до Таврійського 

державного агротехнологічного університету і на його базі створено 

відокремлений структурний підрозділ (ВСП) «Оріхівський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» (наказ ректора 

університету від 25 березня 2014 року № 87-ОД). 

Навчальний заклад проводить підготовку фахівців за денною та 

заочною формами навчання. Навчання здійснюється частково за рахунок 

державного фінансування, частково – на контрактній основі.  

Підготовка фахівців коледжем здійснюється з 3 галузей знань та 4 

спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст». Разом з дипломами 

молодшого спеціаліста студенти отримують робітничу професію. 

Структурні підрозділи коледжу створюються згідно з 

законодавством відповідно до головних завдань діяльності і функціонують 

згідно окремих положень. 

Структурними підрозділами коледжу є: 3 відділення, циклові 

(предметні) комісії, відбіркова комісія, навчальні лабораторії та кабінети, 

навчально-виробнича майстерня, бібліотека, навчально-дослідне 

господарство, адміністративно-господарська частина, їдальня, два 

гуртожитки, бухгалтерія.  

У навчальному закладі існують три відділення: відділення 

механізації сільського господарства, економічне та заочне відділення. У 

коледжі діють три циклові комісії (загальноосвітніх та соціально-

гуманітарних дисциплін; загально технічних та спеціальних дисциплін; 

соціальних, економічних та облікових дисциплін). 

Навчальних груп за денною та заочною формами навчання – 26, з 

них, 17 – за денною та 9 – за заочною формами навчання. 

Станом на 01.01.2016 року контингент студентів складає 577 осіб, в 

т.ч. на денній формі навчання – 398 осіб, на заочній – 179, з яких: за 

рахунок державного замовлення за денною і заочною формами навчаються 

431 студент, за рахунок фізичних осіб – 146 студентів. 

Прийом студентів у 2015 році склав:  

- за денною формою: всього – 132 студенти, з них: 93 студенти за 

державним замовленням та 39 студентів, які навчаються за рахунок 
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фізичних осіб; 

- за заочною формою навчання: всього – 34 студенти, з них: 5 

студентів за державним замовленням та 29 студентів за рахунок фізичних 

осіб. 

У 2015 році випущено 197 студентів, в т. ч. за денною формою 

навчання – 114, за заочною – 83.  

Дипломи з відзнакою отримали 8 студентів. 

Працевлаштування випускників коледжу у 2015 році, відповідно до 

Постанови КМУ від 15.04.2015р. №216 «Про порядок працевлаштування 

випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалася за державним 

замовленням», здійснювалося ними самостійно. 

 

Матеріально-технічна база коледжу 

 

ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» розташований в семи 

навчальних корпусах.  

Головні показники, що характеризують матеріально-технічну базу 

такі: 

- загальна площа навчально-лабораторних корпусів становить 

8211м2, в т.ч. навчальна – 4837 м2; 

- загальна площа гуртожитків 5794 м2(2 гуртожитки на 440 місць); 

- 3 спортивних зали загальною площею 777 м2; 

- їдальня на 220 посадкових місць; 

- буфет на 40 посадкових місць; 

- бібліотека загальною площею 213 м2 (в т.ч. читальна зала на 60 

посадових місць); 

- медичний пункт – площею 25 кв.м, розташований у головному 

корпусі. 

Коледж має навчальні майстерні. що надають послуги з наступних 

видів робіт: токарні, ковальські, зварювальні  

Кількість цехів на навчальних майстернях – 8. 

Кількість полігонів – 1. 

Навчально-дослідне господарство має 433га власної землі та 415га 

орендованої. В 2015 році на полях господарства вирощено врожай: озимої 

пшениці – 585т (23,1 ц/га); ячменю – 148т (18,8 ц/га); соняшнику – 360т (10 

ц/га). 

Кількість автомобілів – 14, тракторів – 12, комбайнів – 3. 

Наявна матеріально-технічна база коледжу, кадровий склад, 

навчально-методичний та інформаційний комплекси відповідають 

ліцензованим вимогам. 

Навчальна база коледжу налічує 19 навчальних кабінетів і 15 

навчальних лабораторій. Деякі навчальні кабінети об`єднують споріднені 

дисципліни або предмети. 

Лабораторії та кабінети навчальних корпусів, навчальні майстерні  

відповідають вимогам навчальних планів і програм із спеціальностей, 



 

 178 

обладнані на достатньому рівні 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  та кабінетами). 

Навчальне обладнання кабінетів і лабораторій в цілому відповідає 

діючим типовим перелікам і постійно модернізується і оновлюється 

силами викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Всі паспорти кабінетів та лабораторій є в наявності, переглянуті та 

перезатверджені, забезпечені інструкціями з охорони праці, правилами 

безпеки, журналами інструктажів. 

Для організації навчального процесу в коледжі створені Лабораторія 

інформаційних технологій та лабораторія «Навчальна бухгалтерія», які 

мають чотири комп'ютерні класи, де встановлені 42 персональних 

комп'ютери. Всі чотири комп’ютерні класи підключені до мережі інтернет 

та локальної мережі. 

У фаховій підготовці спеціалістів велике значення надається 

практичному навчанню. Навчальний заклад має навчально-дослідне 

господарство, що є основною базою для проходження всіх видів практик.  

Загальний бібліотечний фонд складає 38,7 тис. примірників, що 

повністю забезпечує потреби навчального процесу. 

Забезпеченість навчального процесу періодичними виданнями у 2015 

році становила в середньому шість видань на одну спеціальність, що 

перевищує ліцензійні і акредитацій ні вимоги в два рази. 

За звітний рік придбано підручників і навчальних посібників на суму 

7,1 тис.грн. 

Станом на 01.01.2016 року в коледжі наявні 20 електронних  

підручників та 80%, від потреби, методичних матеріалів для самостійної 

роботи студентів над навчальним матеріалом. 

Читальний зал має через точку доступу Wi-Fi доступ до інтернет-

ресурсів, електронної бібліотеки коледжу. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

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. 

Організація та контроль за якістю  навчального процесу 

здійснюється керівництвом коледжу відповідно до Положення про освітній 

процес у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ», яке затверджено директором 

коледжу та Положення про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах ТДАТУ. 

У 2015 році в коледжі розроблено і введено в дію Положення: 

- про систему забезпечення якості вищої освіти; 
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- про порядок перездачі навчальних дисциплін; 

- про контрольні оцінювання навчальних досягнень студентів; 

- про оцінювання залишкових знань студентів;  

- про проведення комплексних контрольних робіт (ККР); 

- про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

В коледжі розроблений і діє графік навчального процесу, відповідно 

до якого проводяться навчальні заняття та практики. 

Вся 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 викладачів 

та майстрів виробничого навчання адміністрацією коледжу, що дозволяє 

контролювати та аналізувати якість проведення занять педпрацівниками. 

Результати перевірки щодо кожного викладача обговорюються в кінці 

кожного семестру на методичних радах, аналізи занять здаються 

методисту коледжу в письмовому вигляді. 

Обговорення найбільш важливих питань навчально-виховного 

процесу проводиться на щомісячних засіданнях циклових комісій, 

методичних радах, які проводяться щомісяця, на педагогічних радах, 

адміністративних радах.  

Обмін досвідом між викладачами проходить на педагогічних 

читаннях, в школі молодих викладачів, при проведені та участі в майстер-

класах, при проведенні відкритих занять. 

У 2015 році було проведено 8 розширених засідань адміністративної 

ради, 8 засідань педагогічних рад, 10 засідань методичних рад.  

Організаційна, 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. 

Оцінювання знань студентів проводиться відповідно за Положенням 

про оцінювання знань студентів у відокремлених структурних підрозділах 

за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

Дані про успішність, якість знань студентів та кількість пропусків 

занять подаються в навчальну частину за наслідками щомісячної атестації 

(по модульних заліках) та двох екзаменаційних сесій, аналізуються на 

засіданнях циклових комісій, методичної та педагогічної рад, студентської 

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.  

Робота з невстигаючими студентами проводиться постійно протягом 
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навчального року. З кожної дисципліни проводяться індивідуальні та 

групові консультації відповідно до розкладу. Консультації проводяться 

кожним викладачем щотижня. 

На кожному відділенні проводяться ради профілактики, які 

обговорюють питання роботи з невстигаючими студентами, тими, хто 

пропускає навчальні заняття, порушує дисципліну.  

Протягом 2015 року за низьку успішність та невиконання 

навчального плану з коледжу відраховано лише п’ять студентів. 

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. 

Зриви графіку навчального процесу в цілому та практичної підготовки за 

звітний період відсутні. 

Навчальні практики в 2015 році за всіма спеціальностями проведено 

на базі коледжу та на базі навчально-дослідного підрозділу. 

Виробничі практики студентів проведено на базі навчально-

дослідного господарства коледжу та на базі кращих аграрних підприємств 

Запорізької області, з якими укладені договори на співпрацю. 

В цілому літня та зимова екзаменаційні сесії 2015 року показали 

абсолютну успішність студентів на рівні 97%, якісну успішність по 

контингенту 32%, якісну успішність в розрізі дисциплін в середньому 52%, 

що відповідає вимогам державних стандартів. 

 

Характеристика педагогічного складу 

 

У 2015 році підготовку молодших спеціалістів в коледжі з усіх 

спеціальностях здійснювали 45 викладачів та 7 майстрів виробничого 

навчання, що складає 52 штатних педагогічних працівників. Педагогічну 

освіту мають 39 викладачів (87%). В 2015 році пройшли навчання по 

психолого-педагогічному мінімуму на базі Запорізького інституту 

післядипломної педагогічної освіти шість викладачів (13%). 

Викладачів «вищої» категорії – 26 осіб, викладачів «першої» 

категорії – 14 осіб; викладачів «другої» категорії – 5 осіб; категорії 

«спеціаліст» – відсутні. 

Чотири викладачі мають звання «викладач-методист», три викладачі 

мають педагогічне звання «старший викладач». Всі викладачі мають вищу 

освіту і викладають дисципліни відповідно до фаху. 

Один викладач має почесне звання «Відмінник освіти України»,  

чотири викладачі – Почесне звання «Відмінник аграрної освіти України І-

ІІІ ступеня», один педагогічний працівник має Трудову відзнаку «Знак 

Пошани» Міністерства АПК. 
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Організаційно-методична робота 

 

Цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-

педагогічної та методичної підготовки викладачів у коледжі з метою 

підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності є методична 

робота. 

Система дій і заходів науково-методичної служби коледжу має на 

меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного 

педагогічного працівника, підвищення інноваційного потенціалу 

педагогічного колективу й навчального закладу в цілому. 

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами 

в коледжі працюють методичні структури:  

- педагогічна рада; 

- методична рада; 

- методичний кабінет; 

- циклові комісії; 

- методичне об’єднання кураторів; 

- школа педагогічної майстерності. 

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, 

проводяться згідно плану роботи. На засіданнях розглядаються питання 

підготовки експонатів на виставку передового педагогічного досвіду, 

написання методичних розробок, організація та проведення відкритих 

занять з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням, результати 

навчально-виховної роботи, динаміка зростання (спаду) успішності 

студентів; результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації); 

аналіз стану викладання навчальних предметів; стан виконання навчальних 

планів і програм; використання інноваційних технологій, їх ефективність; 

апробація електронних засобів навчального призначення; система та 

результативність підвищення професійного рівня викладачів; результати 

участі студентів в олімпіадах, конкурсах; аналіз роботи за рік та 

перспективне планування. 

Питання планування, організації, стимулювання і контролю 

діяльності викладачів побудовані на принципах, що забезпечують у 

методичній роботі цілеспрямованість, комплексність, послідовність і 

перспективність. 

Складено, розглянуто та затверджено плани: методичної роботи 

коледжу, методичної ради, методичного кабінету, складено й затверджено 

графік проведення відкритих цільових занять та написання методичних 

розробок викладачами, майстрами виробничого навчання. 

Велика увага приділяється підготовці навчально-методичної 

документації відповідно до діючих вимог.  

Оновлено та удосконалено навчально-методичні комплекси денної та 

заочної форм навчання; навчально-методичні  комплекси систематизовані, 

розроблені відповідно до типових програм навчальних дисциплін, 
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включають типові й робочі програми, навчально-методичні картки, 

конспекти лекцій, робочі зошити для виконання практичних завдань, 

методичні вказівки до самостійної роботи студентів, написання курсових 

робіт, завдання для поточного та підсумкового контролю знань, матеріали 

мультимедійного супроводу занять, опорні конспекти, критерії оцінювання  

контролю знань. 

Вся документація складена згідно до вимог та рекомендацій 

навчальної частини, методичної служби. 

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від 

викладачів та майстрів виробничого навчання новітніх ідей, сучасних 

підходів до викладання навчальних дисциплін незалежно від їх 

профільності чи специфіки. 

Методична рада розробила алгоритм діяльності педагогічного 

колективу – це активізація науково-методичної та пошукової діяльності 

учасників навчально-виховного процесу та широке запровадження 

інноваційних технологій в навчально-виховний процес. 

У своїй педагогічній  діяльності  викладачі застосовують наступні 

форми та методи навчання: дискусії у формі круглого столу, дебатів; 

самостійне спостереження, виробничо-практичні методи, моделювання; 

аналіз виробничих ситуацій; ігрове проектування; вирішення проблемних 

ситуацій та ін. А застосування особистісно зорієнтованих технологій 

активізують діяльність студентів, а також дають можливість розкривати їх 

здібності та потенціал як майбутніх фахівців. Інтерактивні форми роботи 

сприяють тому, що знахідки окремих викладачів стають надбанням усього 

колективу. Активізація взаємовідвідування в коледжі зумовлена реальною 

потребою в моделюванні різновидів навчальних занять, апробації 

електронних підручників та з метою обміну досвідом. 

Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в 

коледжі особливої актуальності набуває індивідуальна робота з 

педагогічними працівниками, зокрема з питання методичної культури 

викладача чи майстра виробничого навчання, як її формувати. Така форма 

активізує пізнавальну діяльність, відточує педагогічну техніку підготовки 

навчальних занять та відкритих уроків викладачами, формує навички 

самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків. 

Викладачі коледжу є учасниками обласних, регіональних 

методичних заходів. Зокрема, беруть участь у семінарах-аукціонах 

педагогічних ідей для викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. на базі ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта»; в Регіональних науково-практичних конференціях ВНЗ І-ІІ 

р.а. м. Запоріжжя та Запорізької області; виходять друком статті за 

матеріалами участі в освітніх заходах та на сторінках фахової педагогічної 

періодики. 

Коледж отримав ІІІ місце в регіональному етапі конкурсу 

«Викладач року – 2015». Впроваджено нову форму проведення семінарів 

для викладачів – вебінар. 
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На огляд-конкурс педагогічних інновацій у коледжі було 

представлено 41 експонат, серед них конкурсних робіт – 37 (всього взяло 

участь 35 викладачів): методичні матеріали, оцінені найвищими балами 

(занесені до каталогу кращих конкурсних робіт) – 6; методичні матеріали, 

оцінені на 21 бал та вище (за винятком занесених до каталогу кращих) – 

19; методичні матеріали, оцінені на 20 балів і нижче (творчі роботи для 

обміну досвідом) – 12; методичні матеріали, які зайняли призові місця, 

всього – 2. 

Значна увага приділялась та приділяється підготовці до атестації 

педагогічних працівників коледжу та проходженню курсів підвищення 

кваліфікації та стажуванню. 

Методична робота в коледжі будується відповідно до чинних вимог 

як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу 

систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної 

діяльності педагогічних працівників, спрямована на активізацію 

педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; 

на підвищення рівня навчально-виховного процесу в коледжі. 

Методична робота в коледжі знаходиться на шляху інноваційної 

діяльності та намагається вийти на вищий рівень розвитку системи 

методичної роботи. 

 

Таблиця 14.10 – Підвищення кваліфікації викладачів у 2015 році 

Всього 

викладачів, 

що пройшли 

ПК 

Форма підвищення кваліфікації 

ПК з відривом від 

виробництва 
ПК без 

відриву від 

вироб-

ництва 

Стажування 

без відриву 

від вироб-

ництва 

Стажування 

з відривом 

від вироб-

ництва 

Інші 

форми спец- 

дисципліни 

загально-

освітній 

цикл 

28 1 - 17 8 - 2 

 

Виховна робота 

 

Виховна діяльність педагогічного колективу коледжу спрямовується 

на реалізацію положень Конституції України Законів  України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Концепції Загальнодержавної цільової 

програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр., 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації 

виховної роботи у ВНЗ, інших нормативних документів.  

У 2015 році виховна робота в коледжі здійснювалася згідно: 

Комплексного річного плану роботи, Календарних планів національного 

виховання студентів (семестрових); планів виховної роботи класних 

керівників груп; плану роботи музею історії коледжу та рідного краю; 
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плану роботи ради з профілактики та попередження правопорушень; 

планів роботи гуртків та спортивних секцій; плану роботи методичного 

об’єднання класних керівників; плану роботи бібліотеки. 

Питання виховної роботи розглядаються на засіданнях 

адміністративної (вересень), методичної (квітень) та педагогічної рад 

(березень). 

Методичним супроводом виховної роботи є робота методичного 

об’єднання класних керівників груп, продовжується робота над 

проблемною темою «Впровадження інноваційних технологій як засіб 

розвитку творчої особистості». До участі в засіданнях методичного 

об`єднання, за необхідністю, залучаються представники адміністрації, 

завідуючий методичним кабінетом, керівник фізвиховання, голова ради 

студентського самоврядування, завідуючий бібліотекою. 

На постійному контролі адміністрації, кураторів груп стоїть питання 

профілактики правопорушень серед студентської молоді, діє Рада 

профілактики правопорушень, до складу якої входять представники 

адміністрації, викладачі, студенти, батьки. 

Серед напрямів національного виховання важливе місце займає 

національно-патріотичне і громадянське виховання. Студенти коледжу – 

учасники регіональної науково-практичної конференції «Патріотичне 

виховання студентської молоді» (на базі ДКЗ «Запорізький педагогічний 

коледж», травень, Коточигова Є., 31ов); Обласного молодіжного форуму 

«Соціальна мобілізація молоді для збереження єдності та розвитку 

Запорізького краю» (травень, Лупинос А., Алдошин А., Димінська Д.). 

Проводяться Уроки Мужності («З Україною в серці»), зустрічі з 

ветеранами Другої Світової війни, воїнами ЗСУ – учасниками АТО 

(«Українська армія сьогодні»), волонтерами; цикли виховних заходів, 

присвячених річницям від народження видатних українських письменників 

та громадських діячів (Л. Українки, митрополита А. Шептицького), історії 

українського козацтва, екскурсії до визначних місць запорізького краю 

тощо. 

Історія коледжу відтворюється в експонатах музею навчального 

закладу та рідного краю, фонди якого постійно поповнюються. Працює 

рада музею (голова – Греченко Р.), проводиться пошукова робота та 

оглядові екскурсії для гостей, випускників та студентів. У листопаді 

проведено заходи по відзначенню 95-річчя з нагоди заснування 

Оріхівського коледжу. 

Діяльність студентського самоврядування (студентська рада 

коледжу, студентські ради відділень, студентська рада гуртожитку, активи 

груп) спрямована на формування у студентської молоді активності та 

відповідальності за доручену справу, покращення якісних показників 

навчання. Студентська рада (голова – Лупинос Андрій) – ініціатор 

проведення волонтерських («Коледж – шпиталю», «Різдвяний кошик –

воїнам АТО», «Новорічний подарунок – українському солдату», «Ветеран 

живе поруч»; перераховано кошти на відбудову Красногірської ЗОШ №3 
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Донецької області) та екологічних( «Листя», «За чисте довкілля») акцій. 

Щороку проходить звітна Конференція студентського 

самоврядування. Обрані представники студентської молоді беруть участь у 

засіданнях колегіальних органів управління ВНЗ (адміністративна та 

педагогічна ради, рада профілактики правопорушень, конференція 

трудового колективу, засідання стипендіальної комісії). 

З метою обміном досвідом представники студентської ради беруть 

участь у засіданнях регіональної студентської ради ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Запорізької та Херсонської областей (м. Бердянськ), форумах 

голів учнівського та студентського самоврядування  міста Запоріжжя та 

області (м. Запоріжжя).  

Діє студентський профспілковий комітет. 

Працюють 8 спортивних секцій. У 2015 році команда коледжу посіла 

ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади серед аграрних ВНЗ І-

ІІ р.а.: легка атлетика – І місце, гирьовий спорт – І місце, міні-футбол – ІІІ 

місце, баскетбол (юнаки) – ІІ місце, вільна боротьба – ІІ місце, настільний 

теніс – ІІІ місце, волейбол (дівчата) – ІІ місце; є майстер спорту,  

спортсмени-розрядники. 

Працює вокальний гурток. Студенти коледжу – призери фестивалів 

художньої творчості (обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ «Софіївські зорі 

Таврії» - дипломи І-ІІ ступенів; Обласний фестиваль естрадного мистецтва 

«Зорепад», Обласний конкурс патріотичної творчості «Спадщина», 

районний фестиваль-конкурс «Озброєні піснею – покликані маршем» - 

Фірсова І., Гальчанська А.). 

Кращі студенти представляють навчальний заклад на Всеукраїнських 

Зльотах іменних стипендіатів і відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ 

століття» (у 2015 р. - м. Львів, Верещага Р.), у регіональному турі 

інтелектуального  конкурсу «Студент року-2015» (м. Василівка, Фірсова 

І.), Х зльоті студентської еліти ТДАТУ (СОК «Салют» ТДАТУ). 

Іногородні студенти проживають у гуртожитку. З метою 

комплексного вирішення актуальних проблем проводяться збори за участю 

студентів, адміністрації коледжу, кураторів, працівників гуртожитку 

(«Проблеми вирішуємо разом»). Відремонтовано кімнату студентського 

самоврядування, є кімната для самопідготовки. Працює зона Wi-Fi та 

цифрове ефірне телебачення Т-2. 

Бібліотечний фонд коледжу – понад 38 тисяч примірників наукової, 

навчальної та художньої літератури; щорічно проводиться підписка на 

періодичні видання, що сприяє підвищенню якості навчально-виховного 

процесу. 

Налагоджено тісну співпрацю з батьками, проводяться батьківські 

збори, працюють батьківські комітети. 
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Організація роботи відбіркової комісії у 2015 році 

 

Під час вступної кампанії 2015 року робітниками відбіркової комісії 

коледжу було оброблено 317 заяв від вступників денної форми навчання та  

51 заява від випускників заочної форми. Дані про всіх вступників 

обов'язково вносились до Єдиної державної бази з питань освіти, із якої 

передавалися до інформаційно-пошукової системи «Конкурс». 

Керуючись типовими Умовами прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2015 році, завчасно були розроблені «Правила прийому 

до ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» у 2015 році», що були погоджені 

25.11. 2014 р. ректором ТДАТУ. 

До Правил прийому були внесені необхідні зміни згідно з  наказом 

Міністерства освіти і науки України № 615 від 11.06.2015,  зареєстрованих 

в Міністерстві юстиції України 19.06.2015 за № 731/27176.  

На 2014-2015 навчальний рік Відбіркова комісія ВСП «Оріхівський 

коледж ТДАТУ» була створена наказом директора від 04.12.2014 за № 

141од. 

Кожне рішення відбіркової комісії оформлено відповідним 

протоколом, що підписаний головою та відповідальним секретарем 

відбіркової комісії. Протоколи ведуться з дотриманням діючого 

законодавства України, нормативними документами коледжу та 

приймаються простою більшістю голосів. Їх змістовне наповнення 

відповідає виконанню задач відбіркової комісії. Всього за звітний період 

було проведено 7 засідань. 

У коледжі регулярно проводились заплановані профорієнтаційні 

заходи: організовані і проведені безкоштовні консультаційні заняття з 

дисциплін українська мова та математика для випускників 

загальноосвітніх шкіл; 28 березня відбувся День відкритих дверей, на 

якому учні та їх батьки мали змогу ближче познайомитися з матеріально-

технічною базою коледжу, поспілкуватися із завідуючими відділеннями, 

викладачами, студентами, отримати необхідні консультації щодо вибору 

майбутньої професії, була запропонована концертна програма, виставка 

творчих робіт студентів, екскурсія по коледжу, гуртожиткам, навчально-

виробничим майстерням; налагоджені та підтримуються взаємовідносини з 

загальноосвітніми закладами Запорізької області, районними центрами 

зайнятості, військкоматами та аграрними ліцеями. 

Інформація про прийом до коледжу та вступну кампанію 2015 року 

неодноразово надавалася на радіо «Славія», в районні газети.  

Прийом студентів у 2015 році склав:  

- за денною формою: зараховано всього – 132 студента, з них: 93 

студента за державним замовленням та 39 студентів, які навчаються за 

рахунок фізичних осіб; 

- за заочною формою: зараховано всього – 34 особи, з них: 5 

студентів за державним замовленням та 29 студентів за рахунок коштів 

фізичних осіб. 
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Соціальний захист студентів та співробітників коледжу 

 

Соціальний захист працівників і студентів коледжу передбачений  

колективним договором, Положенням про ВСП «Оріхівський коледж 

ТДАТУ». 

Метою соціального захисту співробітників та студентів коледжу є: 

- Забезпечення зайнятості працівників коледжу і додержання 

режиму праці і відпочинку згідно законодавства. 

- Забезпечення кожного працівника роботою згідно з укладеним з 

ним договором, або контрактом: недопущення безпідставного звільнення 

працівників. 

Педагогічне навантаження педагогічного складу коледжу 

встановлюється відповідно до норм чинного законодавства, за згодою 

викладачів і погоджується профспілковим комітетом. 

У 2015 навчальному році профспілковим комітетом було надано 

матеріальної допомоги на суму 6500 гривень. На культурно-масову роботу 

виділено 21000 гривень (до Нового року всім співробітникам коледжу та їх 

дітям віком до 18 років згідно рішення профспілкового комітету було 

видано подарунки, з нагоди 8 Березня всім жінкам коледжу видані 

подарунки). 

 Усім працівникам коледжу надаються  щорічні відпустки з 

відповідною тривалістю, згідно графіку відпусток, який затверджує 

директор коледжу. 

За рахунок коледжу у 2015 році оздоровлення працівників у 

санаторіях та спортивно-оздоровчих базах не проводилось. 

За рахунок коштів студентської профспілкової організації 

організовано екскурсійну поїздку групи-переможця у рейтингу-конкурсі 

академічних груп коледжу та талановитих і обдарованих дітей, дітей-сиріт 

у кількості 28 осіб по історичних місцях Запорізької області (м. Запоріжжя, 

о. Хортиця). 

Головою профспілкового комітету було проведено бесіду зі 

студентами коледжу на тему їх соціальних прав і гарантій. 

Кожен рік проводиться безкоштовний медичний огляд працівників 

коледжу. 

За рахунок коштів профспілкового комітету були влаштовані свята 

для працівників до Нового року, Дня працівників освіти, 8 Березня. 

У коледжі станом на 01.01.2016 року навчається 17 пільговиків, з 

них: 9 дітей-сиріт, 8 дітей-інвалідів. Усі вони забезпечуються відповідною  

допомогою згідно чинного законодавства. 
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Фінансова діяльність 

 

Використання грошей у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» 

здійснюється на підставі єдиного кошторису доходів і витрат. У кошторисі 

врахована об'єктивна потреба в коштах коледжу, виходячи з основних 

виробничих показників. 

Фінансування підготовки фахівців проводиться за рахунок коштів 

Державного бюджету та коштів юридичних та фізичних осіб. 

Грошові кошти, що надходять з Державного бюджету, 

використовуються лише за цільовим призначенням: на виплату заробітної 

плати, стипендії, оплату комунальних послуг, на оновлення матеріально-

технічної бази коледжу, забезпечення навчального процесу більш 

сучасними технічними засобами і обладнанням. 

У 2015 році було витрачено за рахунок додаткових надходжень  

138,9 тис. грн. на проведення поточного ремонту у приміщеннях коледжу, 

гуртожитках, майстерні та у їдальні, в т.ч. за рахунок благодійних внесків 

29,8 тис. грн. 

Для поліпшення умов проживання у гуртожитках витрачено власних 

коштів у сумі 28,8 тис. грн. на придбання будівельних матеріалів. 

Поточний ремонт опалювальної системи здійснено за власні кошти. 

Кошторисом на 2015 рік передбачено надходження коштів по 

загальному фонду 6699 тис. грн., що становить 100% плану асигнувань.  

Фактично за 2015 рік надійшло по спеціальному фонду 5161,8 тис. 

грн. 

Протягом 2015 року надійшло благодійних внесків на суму 329,7 тис. 

грн, з них у грошові формі – 9,7 тис. грн., у натуральній – 329 тис. грн. 

Дані надходження також використані на потреби і благоустрій коледжу. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду, станом на 

01.01.2016 року відсутня. 



 

 189 

14.5 ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 4 

жовтня 2005 року №531 Новокаховський агротехнічний коледж увійшов 

до структури Таврійського державного агротехнологічного університету. 

Відповідно до рішення №108 від 27.12.2013 року Акредитаційної 

комісії України ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» надано ліцензію 

на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу громадян у 

вищі навчальні заклади України з ліцензійним обсягом 100 осіб. 

У 2015 році ліцензований обсяг на підготовку молодших спеціалістів 

складає 475 осіб, з них 390 осіб – за денною формою навчання та 85 осіб – 

за заочною. 

Контингент студентів станом на 01.01.2016 року складає 485 

студентів денної форми навчання та 60 студентів – заочної, всього – 545 

студентів. 

За рахунок державного замовлення навчається всього 437 студентів, 

з них за денною формою навчання – 393 студенти, за заочною – 44 

студенти. 

Прийом студентів у 2015 році складав:  

- за денною формою: всього – 117 студентів, з них 100 студентів за 

державним замовленням та 17 студент, які навчаються за рахунок фізичних 

осіб; 

- за заочною формою навчання в 2015 році набору не було. 

У 2015 році випущено 165 студентів денної форми навчання та 28 

студентів заочної форми навчання. Дипломи з відзнакою отримали 19 

випускників денної форми, 6 студентів заочної форми навчання. 

Серед студентів заочного та денного відділень коледжу проводиться 

робота щодо вступу на заочне відділення Таврійського державного 

агротехнологічного університету на базі коледжу. 

У 2015 році  на 4 курсі навчалось за напрямом підготовки 6.100102 – 

«Процеси, машини та обладнання АПВ» - 12 студентів, за напрямом  

6.030504 – «Економіка підприємства» – 14 студентів випуску 2014-2015 

навчального року. 

У 2015 році випускники коледжу денної та заочної форми навчання 

продовжили навчання у ТДАТУ: напрям підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» - 15 осіб, напрям підготовки «Процеси, машини, 

обладнання агропромислового виробництва» - 15 осіб, напрям підготовки 

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі» - 9 осіб. 
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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).  

Головні показники, що характеризують матеріально-технічну базу 

такі: 

- загальна площа трьох навчально-лабораторних корпусів становить 

18762,72 м2; 

- загальна площа гуртожитків 10282,8 м2 (4 гуртож. на 720 місць); 

- 3 спортивних зали загальною площею 726,86 м2; 

- їдальня на 160 посадкових місць; 

- 1 буфет на 60 посадкових місць; 

- бібліотека загальною площею 410,74 м2, у тому числі – читальний 

зал на 80 посадкових місць загальною площею 256, 27 м2; 

- медичний пункт площею 47,1 кв. м, який розташований у будівлі 

гуртожитку. 

Загальна площа всіх будівель коледжу становить 30029,72 м2, 

враховуючи навчально-допоміжну площу. З них загальна навчальна 

площа, враховуючи лабораторії на навчально-виробничих майстернях, 

складає 20908,75 м2. 

Коледж має навчальні майстерні, що надають послуги з наступних 

видів робіт: 

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 – 55 одиниць, в тому числі: 25 автомобілів, 

18 тракторів, 8 комбайнів, 3 автобуси, 1 кран. 

Навчальний заклад має навчально-дослідне господарство (741,7 га), 

що є основною базою для проходження всіх видів практик.  

В коледжі діє інтернет–клас, обладнаний сучасними 

мультимедійними комп’ютерами, здатними вирішувати різноманітні задачі 

та проводити тестовий контроль студентів. 

Для організації навчального процесу Лабораторія інформаційних 

технологій має: 6 комп’ютерних лабораторій, інтернет–клас, лабораторію 

інтерактивного навчання, де працюють 86 комп’ютерів. Всі комп’ютери 

мають доступ до інтернету через систему доступу Wi-Fi.  

В навчальному процесі постійно використовуються 8 принтерів, 8 

ксероксів, 5 сканерів, 12 багатофункціональних пристроїв, що поєднують у 

собі три функції: принтер, ксерокс, сканер, достатня кількість звукових 

колонок, плотер. 

Лабораторія інформаційних технологій має телестудію, матеріально-



 

 191 

технічне забезпечення якої складається з 2 відеокамер, 3 

відеомагнітофонів, 9 телевізорів, мультимедійний пристрій, а також DVD-

програвачі та ноутбуки, що повністю задовольняють вимоги щодо якісної 

організації навчального процесу. 

На балансі коледжу перебувають 4 студентських гуртожитки. 

На даний час діють два гуртожитки (гуртожиток №2 та гуртожиток 

№3), які повністю забезпечують потребу студентів у житлі. Два 

гуртожитки виведені рішеннями Новокаховської міської ради із житлового 

фонду. 

Медичний пункт охорони здоров'я ВСП «Новокаховського коледжу 

ТДАТУ» розташований  на 1-му поверсі гуртожитку №2. Медичний пункт 

підпорядкований поліклініці №1 м. Нова Каховка. 

При медичному пункті постійно працює фельдшер, яка здійснює 

первинне обстеження студентів та викладачів. 

База відпочинку «Промінь», яка знаходиться у Генічеському районі 

Херсонської області, може забезпечити оздоровлення одночасно 50 

студентів та працівників коледжу. 

 

Організація та якість навчального процесу 

 

Організація освітнього процесу в коледжі базується на Законі 

України «Про вищу освіту», галузевих стандартах вищої освіти та інших 

актах законодавства України з питань освіти. 

Якісне надання освітніх послуг забезпечується наявністю навчальної 

документації: 

- навчальних планів на кожну спеціальність, які погоджуються з 

ректором університету під час проходження акредитаційної експертизи зі 

спеціальності кожні п`ять років; 

- робочих навчальних планів, що розробляються у відповідності до 

навчальних планів та враховують вимоги до сучасного рівня надання 

послуг, пов`язаних з вищою освітою; 

- навчальних програм з нормативних та вибіркових дисциплін; 

- програм з навчальної та виробничої практик. 

Навчальні плани розроблені відповідно до освітньо-професійних 

програм підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей, підготовку за 

якими здійснює ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ». В робочі 

навчальні плани вносяться зміни відповідно до вимог наказів і 

інструктивних листів Міністерства освіти і науки  України.  

Організація освітнього процесу та контроль за його якістю 

здійснюється керівництвом коледжу відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу у ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ», 

розглянутого на засіданні педагогічної ради і затвердженого директором 

коледжу. 

Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах: 

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота 



 

 192 

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. 

05 листопада 2015 року, на базі НПЦ для викладачів коледжу 

пройшов семінар-практикум на тему «Тестування як метод контролю знань 

студентів». Перед учасниками семінару виступили методист коледжу 

Граборенко Н.І. та завідуюча НПЦ Гордецька М.Л., які доповіли про 

основні властивості технології розробки тестових завдань в програмі «My 

TestXPro» та практичне їх втілення. Були розглянуті етапи конструювання 

тестових завдань, правила написання умов та варіантів відповідей, а також 

основні форми тестових завдань та принципи їх побудови. Над 

практичною частиною викладачі-учасники семінару працювали 

самостійно.  

Робота з невстигаючими студентами проводиться постійно на 

протягом навчального року. З кожної дисципліни проводяться 

індивідуальні та групові консультації відповідно до розкладу, визначеного 

викладачем. Консультації проводяться кожним викладачем щотижня.  

У 2015 році в коледжі розпочато роботу з впровадження в освітній 

процес модульного об’єктно-орієнтованого динамічного середовища 

«Moodle». У грудні 2015 року пройшов цикл майстер-класів та навчальних 

семінарів для викладачів зі створення електронного навчального курсу на 

базі платформи Moodle. 

Обговорення найбільш важливих питань навчально-виховного 

процесу проводиться на щомісячних засіданнях циклових комісій, 

методичних радах, педагогічних радах, адміністративних радах. Виконання 

рішень педагогічної та методичної ради аналізується та обговорюється 

постійно. Обмін досвідом між викладачами проходить на засіданнях 

педагогічного університету, на засіданнях школи молодих викладачів.  

Для проведення захисту дипломних проектів та державних 

кваліфікаційних екзаменів створюється комісія на чолі з головою. 

Кандидатури голів комісій погоджуються з ректором Таврійського 

державного агротехнологічного університету. Склад державних 

екзаменаційних комісій за спеціальностями затверджуються наказом 

директора коледжу. Графіки виконання дипломних проектів та розклад 

роботи державної екзаменаційної комісії розробляються на кожному 

відділенні і доводяться до відома студентів. 

Кожного року розробляються нові теми дипломних проектів, 

курсових робіт (проектів), враховуючи сучасні вимоги до підготовки 

молодших спеціалістів. Щорічно частко відбувається зміна тем дипломних 

проектів, курсових робіт (проектів). В 2014-2015 навчальному році два 

дипломних проекти спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і 
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обладнання агропромислового виробництва» були виконані на замовлення 

виробників.  

У 2014–2015 н.р. відбулися дистанційні тестування студентів 

випускних курсів. Результати тестування ДУ «НМЦ «Агроосвіта»: 

«Землевпорядкування» - IV місце, 4,63 бали; «Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних установок в АПК» - VI місце, 4,33 бали; 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» - IV місце, 4,3 бали, «Економіка підприємства» - I місце, 5,0 

балів. 

 

Характеристика педагогічного складу 

 

Підготовку молодших спеціалістів в коледжі забезпечують 73 

штатних педагогічних працівника та 4 за сумісництвом (станом на 

01.01.2016 р.). Всі викладачі мають вищу освіту і викладають дисципліни 

відповідно до фаху. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за 

перспективним річним планом. Вимоги щодо підвищення кваліфікації 

викладачів один раз на п'ять років виконуються. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється за такими 

напрямками: 

- навчання на факультетах підвищення кваліфікації при ВНЗ ІІІ-IV 

рівнів акредитації та інститутах післядипломної педагогічної освіти; 

- стажування при кафедрах ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, з якими 

коледж входить в науково-навчально-виробничі комплекси: Таврійський 

державний  агротехнологічний університет, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Одеський державний 

аграрний університет, Херсонський національний технічний університет, 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, 

Херсонський державний університет, Кременчуцький національний 

університет ім. М.Остроградського; 

- стажування на виробництві – на кращих підприємствах 

Херсонської області. 

Щорічно кожний педагогічний працівник складає індивідуальний 

план своєї педагогічної діяльності, в якому планує обов’язкове проведення 

відкритого (залікового) заняття; написання методичних розробок, 

індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів тощо. В кінці  

року викладачі звітуються про виконання індивідуального плану. 

Відповідно до діючого Положення в коледжі проводиться чергова 

(2015 р.) і позачергова атестація педагогічних працівників, яка є 

інструментом якісного росту професійної майстерності викладачів. 

В коледжі діє система підвищення педагогічної майстерності, що дає 

свої позитивні наслідки: широко використовується лекційно-семінарська 

форма навчання; в навчальну та господарську діяльність впроваджуються 

сучасні передові комп‘ютерні технології; практикується проведення 
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бінарних занять, занять-диспутів, ділових, інтелектуальних ігор, 

нетрадиційних занять, таких як комплексне заняття, що включає в себе 

п’ять дисциплін професійно-практичної підготовки. 

В коледжі широко застосовуються методи інтерактивного 

навчання, зміст якого полягає в активному спілкуванні, діалоговій подачі 

навчального матеріалу. Для цього необхідне використання інтерактивних-

спеціальних засобів і пристроїв, які забезпечують безперервну діалогову 

взаємодію. Інтерактивні методи навчання передбачають розкуте 

спілкування, вільний обмін думками, ідеями, взаємодію, роботу в парах, 

малих групах; мозковий штурм в одних групах, вивчення матеріалу в 

інших, різний темп і повну самостійність, урахування індивідуальних 

особливостей, знаходження рішення. Також викладачі використовують на 

заняттях мультимедійні презентації. 

Під час проведення занять в навчальному закладі дуже широко 

застосовується візуальне супроводження навчального матеріалу. 

Застарілий плакатний матеріал постійно замінюється презентаціями, 

слайд-шоу, відеофільмами. В коледжі створена широка картотека 

відеоматеріалів та навчальних відеофільмів за спеціальностями та 

предметами загальноосвітньої підготовки. Уся база відеоматеріалів, що 

налічує 207 екземплярів, зберігається в навчально-методичному кабінеті та 

в навчально-практичному центрі коледжу. Викладачі при підготовці до 

занять мають можливість скористатися відео-фондом для візуальної 

демонстрації необхідного навчального матеріалу. 

За минулий навчальний рік відео-фонд був поповнений наступним 

відеоматеріалом: 

- відеосюжет про навчальну практику «Комп’ютерна техніка» для 

спеціальності «Організація виробництва»; 

- відеофільм «Аудит інвестиційних проектів аграрних підприємств 

Херсонщини» для дисципліни «Інвестиційна діяльність»; 

- відеофільм «Пасхальні традиції. Готуємось до Великодня» для 

демонстрації на виховному заході. 

Викладачі коледжу розробляють та широко використовують в своїй 

роботі при викладанні нового матеріалу, проведенні лабораторно-

практичних занять макети та імітатори, наприклад: макет кримінального 

провадження, макет культиватора, пристосування для розбирання 

стартерів і знімач, пристосування для ремонту трансмісій, стенд «Карта 

електропостачання Херсонської області». 

 

Виховна робота 

 

Систему виховної роботи коледжу складають: студентська рада та 

профспілкова організація  студентів, рада гуртожитку, рада профілактики, 

гуртки за інтересами та предметні гуртки, клуб «Дозвілля», спортивні 

секції та бібліотека, академічні групи. 

Основна увага в коледжі приділяється консолідації студентства та 
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всіх учасників, задіяних у виховному процесі, що є досить результативним 

об’єднуючим принципом який забезпечує здійснення єдиних вимог до 

студентів, спонукає до плідної співпраці, сприяє вирішенню будь-яких 

питань, стимулює активність, збагачує духовно і допомагає у розкритті 

творчої індивідуальності кожного. 

Організація та діяльність студентського самоврядування у 

виховному процесі регламентується: 

«Положенням про ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»;  

«Положенням про студентське самоврядування»;  

«Положенням про студентський гуртожиток». 

Планування виховної роботи кураторів груп, керівників гуртків і 

секцій, бібліотекарів, вихователів гуртожитків, художніх керівників клубу 

базується на філософсько-світоглядних засадах, які відповідають сучасним 

потребам суспільства.  

Реалізація виховних завдань здійснюється за основними напрямками 

виховання: національно-патріотичне, морально-правове та превентивне, 

художньо-естетичне, трудове та профорієнтаційне, екологічне, сімейно-

родинне, фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя. 

Знання про історію народу, його героїчне минуле, розуміння таких 

понять як світ, людина, народ, віра, надія, духовність студенти отримують 

під час проведення: 

- загальних свят: Свято «Від лану до столу» – одне з кращих свят 

року, в якому взяли участь студенти, батьки, викладачі; «Козацькому роду 

нема переводу»; «Нездоланність українців – гідність держави»; 

- виховних годин: «Подвиг немає забуття»; «Про минуле серце 

пам’ять зберігає»; 

- зустрічей з учасниками бойових дій, громадськими активістами, 

ветеранами війни, людьми похилого віку; 

- свят: «День Перемоги – День сонця і миру», «Великодній день»; 

- круглих столів: «Що таке патріотизм?», «Хто твій герой?», «Як 

досягти успіху?»; 

- традиційних шоу-програм: «Нові імена», «Свято Жінки-Матері»; 

- на виставках технічної творчості, туристичних походах та 

екскурсіях. 

Велика робота проведена серед студентів щодо профілактики 

правопорушень та запобіганню вживання алкогольних напоїв. У коледжі 

велика увага приділяється питанню Євроінтеграції. 

Гурткова робота у коледжі проводиться на належному рівні. 60% 

студентів в коледжі охоплено гуртковою роботою. Найкращі гуртки у 

викладачів Тайлакової О.В., Борт О.П., Рочняк О.В., Вачаєвої О.В., Дунди 

В.В., Самойленко О.І., Галаган О.Л., Міщенко Ю.М., Шиліної В.О., 

Дернової Л.П.  

У міських святах (Різдвяні свята, «Новокаховська господиня», День 

закоханих, День гумору, 1 та 9 травня, День міста, День студента, 

Фестиваль води) студенти коледжу беруть активну участь. Мер міста, 
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Відділ молоді та спорту нагородили почесними грамотами художнього 

керівника коледжу Криворотову Ю.О. та студентів Богомолову В., 

Гуменюк Л., Сіроштан В., Хиць К., Спутай М. за активну участь у 

громадському житті міста. 

У складі ради студентського самоврядування працюють комісії: 

навчальна, культмасова, соціально-побутова, спортивно-оздоровча, із 

захисту прав студентів, рекламно-інформаційна, зовнішніх зв’язків. 

Представники ради студентського самоврядування коледжу беруть 

активну участь у життєдіяльності коледжу і є ініціаторами та 

організаторами багатох виховних заходів. 

Велику увагу члени студ. ради приділяють першокурсникам у період 

адаптації. Разом з кураторами груп контролюють проживання у 

гуртожитках та на квартирах, організовують інформаційно-роз’яснювальні 

екскурсії по коледжу (з метою ознайомлення з бібліотекою, музеєм, 

актовими залами, НПЦ, майстернями і т.п.); проводять анкетування та 

бесіди:«Ми – твої помічники», «Коледж – твій дім», «Життєвий оптимізм – 

запорука успіху».  

Заключним етапом адаптаційного періоду є шоу – програма «Нові 

імена». 

Щорічно в творчих колективах задіяно понад 250 студентів, які 

обирають для себе улюблену справу. Творчі колективи коледжу постійно 

беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, 

Всеукраїнському фестивалі творчих колективів серед вищих аграрних 

закладів «Софіївські зорі», Обласному конкурсі «Оберіг»; міському, 

присвяченому пам’ята поета А. Бахути та ін. 

Ансамбль викладачів «Дніпряночка» та ансамбль студентів 

«Віночок» постійно займають призові місця в обласних та міжнародних 

конкурсах. 

Команда КВН бере участь у міських, обласних конкурсах. У 

регіональному конкурсі «Софіївські зорі» у м.Мелітополі у 2014-2015 н.р 

команда КВН зайняла призове місце. 

Значна увага у позанавчальній та виховній діяльності приділяється 

фізичній культурі та спорту. Студенти беруть активну участь у міських та 

обласних змаганнях із шахів, футболу, баскетболу, легкої атлетики і т.д. 

Кількість студентів охоплених спортивно-масовою роботою складала 

в 2015 році – 240 студентів.  

Студенти коледжу успішно виступають на обласних і державних 

спортивних заходах. Команда шахістів у 2014-2015 н.р. посіла III місце в 

області (м. Херсон).  

Велика увага в коледжі приділяється профілактичній роботі щодо 

попередження злочинності, наркоманії, вживання алкоголю, тютюнових 

виробів. В академічних групах проводяться бесіди, зустрічі з 

представниками правоохоронних органів: 

Щомісячно проводяться засідання ради профілактики, на яких 

розглядаються питання пропуску занять, навчання, порушення дисципліни, 
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правил проживання у гуртожитках, профілактичної бесіди. 

Голова студ. ради щомісячно звітує про стан відвідування 

навчальних занять студентами. Щотижня здійснюються рейди-перевірки 

пропусків занять, запізнення на заняття, санітарний стан кімнат у 

гуртожитках. 

У коледжі відсутні випадки порушень громадського порядку 

зареєстрованих в правоохоронних органах, а також відсутня наявність 

нещасних випадків серед студентів. 

Організовано роботу циклової комісії кураторів академічних груп. 

Велику увагу кураторами академічних груп звернено на виховання 

національно-патріотичної свідомості молоді.  

 

Організація роботи Відбіркової комісії у 

2014-2015 навчальному році 

 

Для проведення прийому вступників на навчання у ВСП 

«Новокаховський коледж ТДАТУ» створено робочий орган коледжу - 

Відбіркову комісію, термін повноважень якої становить один рік.  

Під час вступної кампанії 2015 року Відбірковою комісією коледжу 

була оброблена 321 заява за денною формою навчання. Загальний конкурс 

на місця за державним замовленням склав 3,2 осіб на місце. Низька 

кількість абітурієнтів пов’язана в основному з демографічними 

проблемами, що існують у країні. 

Поза конкурсом в 2015 році до ВСП «Новокаховський коледж 

ТДАТУ» були зараховані 2 вступника на базі БЗСО: 1 – інвалід з 

дитинства, 1 – інвалід ІІ групи. 

У 2015 році коледжу не було виділено квот за цільовим прийомом. 

Осіб, які були звільнені від проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень у зв’язку з захворюваннями відповідно 

до спільного наказу МОН та МОЗ України у 2015 році не було. 

У 2015 році електронну заяву про вступ до ВСП «Новокаховський 

коледж ТДАТУ»  подавали  вступники, які брали участь у конкурсному 

відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката 

(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого тільки у 

2015 році, з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому. Під 

час вступної кампанії 2015 року до ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ 

поступило 35 електронних заяв.  

Для надання інформаційно-консультаційної допомоги громадянам  

забезпечено консультаційний прийом особисто чи за телефонами 

консультаційних ліній. 

Звернень на «Гарячу лінію» від абітурієнтів чи їх батьків про прояви 

хабарництва при вступі до ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ», скарг 

чи пропозицій від абітурієнтів під час вступної кампанії 2015 року не 

поступало. 

Претензій з боку абітурієнтів та їх батьків щодо організації прийому 
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документів, проведення вступних екзаменів та зарахування, не поступало.  

Накази про зарахування були оприлюднені на інформаційних 

стендах відбіркової  комісії та на веб-сайті коледжу. 

Під час вступної кампанії у обсяги державного замовлення своєчасно 

вносилися відповідні корективи, виходячи із конкурсної ситуації. За 

державним замовленням (після корегування) виділено 100 місць (денна 

форма навчання). За денною формою зараховано за державним 

замовленням 100 осіб.  

За заочною формою навчання було виділено за державним 

замовленням 25 місць, після корегування – 0. 

У 2015 році коледжем повністю виконані доведені обсяги 

державного замовлення на прийом. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, яка ведеться за 

наступними напрямками: 

- Індивідуальні консультації. З вересня 2014 року по червень 2015 

року до приймальної комісії коледжу за консультаціями  з питань прийому 

звернулися більше 700 осіб, які отримали вичерпну інформацію про умови 

прийому, спеціальності та навчання у коледжі. 

- Розповсюдження інформаційних матеріалів. В профорієнтаційній 

роботі використовуються методи відвідування загальноосвітніх шкіл, 

ярмарки професій, культурно-масові міські заходи. Для цієї роботи 

підготовлені: рекламні буклети (15 різновидів), фільми та відеоролики про 

спеціальності та коледж; надані оголошення та відеоролики у ЗМІ, 

телебачення та радіо. 

- Використання інтернет-ресурсів. На сайті коледжу є окрема 

вкладка «Абітурієнт», де постійно оновлюється інформація, пов'язана з 

прийомом. На електронну пошту приймальної комісії можна задати 

питання та отримати відповіді відповідальних осіб. У звітному році вже 

близько 60-ти абітурієнтів скористалися цим видом послуг. Для всіх шкіл, 

що мають електронну адресу, відправлені офіційні листи на ім’я директора 

коледжу з проханням розмістити довідкову інформацію про коледж на 

інформаційних стендах школи. 

- Залучення випускників та студентів заочного відділення до 

профорієнтаційної роботи. Перед від’їздом студентів на канікули, 

проводяться збори та роз’яснювальна робота з питань залучення сільської 

молоді населених пунктів, де мешкають випускники, до вступу до 

коледжу, роздається довідково-інформаційний матеріал. Студенти 

заочного відділення також задіяні до профорієнтаційної роботи у тих 

населених пунктах, де вони мешкають та на підприємствах, де вони 

працюють. 

- Проведення Дня відкритих дверей. У 2015 році цей захід відбувся 

25 квітня. Абітурієнти та їх батьки зустрілися з адміністрацією коледжу, 
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відповідальним секретарем приймальної комісії, отримали відповіді на всі 

питання. Їм була надана презентація про коледж, фільми про спеціальності 

та гуртожитки. Бажаючі відвідали виставку передового досвіду студентів 

та викладачів, яка викликала велике зацікавлення у молоді.  

- Відвідування шкіл. За цикловими комісіями закріплені райони, в 

школах яких повинна проводитися профорієнтаційна роботи викладачами 

та студентами коледжу. Підготовлений наочний матеріал для демонстрації 

під час виступів у школах: презентаційний альбом з фотографіями та диск 

з фільмами про навчання в коледжі та про місто Нова Каховка. Протягом 

року було відвідано 123 сільські школи 13 районів Херсонської області. 

- Підготовчі курси. Організований набір та навчання випускників 9 

класів на підготовчі курси з терміном навчання 7 місяців з дисциплін: 

українська мова, математика, історія України для випускників 

загальноосвітніх шкіл міста Нова Каховка, Берислав, Каховка та Таврійськ. 

На підготовку з кожної навчальної дисципліни передбачено за планом 150 

аудиторних годин.  

 

Соціальний захист студентів та співробітників коледжу 

 

Метою  соціального захисту співробітників та студентів коледжу є: 

- забезпечення зайнятості працівників коледжу і додержання режиму 

праці і відпочинку згідно законодавств; 

- забезпечення кожного працівника роботою згідно з укладеним з 

ним договором, або контрактом: недопущення безпідставного звільнення 

працівників. 

Педагогічне навантаження педагогічного складу коледжу 

встановлюється відповідно до норм чинного законодавства, за згодою 

викладачів і погоджується з профспілковим комітетом. 

У 2015 році профспілковим комітетом було надано матеріальної 

допомоги на суму 5500 грн., премії – у сумі 4450 грн. На культурно-масову 

роботу виділено 26550 грн. 

Коледжем здійснюється компенсація за чергування у вихідні і 

святкові дні відповідно до чинного законодавства. 

Усім працівникам коледжу надаються щорічні відпустки з 

відповідною тривалістю, згідно графіку відпусток, який затверджує 

директор коледжу. 

Головою профспілкового комітету було проведено бесіду зі 

студентами коледжу на тему їх соціальних прав та гарантій. 

Кожен рік проводиться безкоштовний медичний огляд працівників 

коледжу. 

Працівники коледжу мають право безкоштовно відвідувати 

тренажерний зал. 

Студентам виплачується щомісячна стипендія, яка призначається за 

результатами семестрового контролю. Студентам пільгових категорій 

наказом директора призначається додаткова соціальна стипендія в 
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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 01.01.2016 року навчається 20 студентів-

пільговиків, з них: 14 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, 

6 дітей-інвалідів. Всі вони забезпечуються відповідною допомогою.  

 

Фінансова діяльність 

 

Фінансування підготовки фахівців проводиться за рахунок коштів 

Державного бюджету та коштів юридичних та фізичних осіб. 

Грошові кошти, що надходять з Державного бюджету, 

використовуються лише за цільовим призначенням на виплату заробітної 

плати, оплату комунальних платежів, стипендії, харчування дітей-сиріт. 

Кошторис коледжу передбачає не тільки державне фінансування, але 

і надходження з інших джерел, передбачених законодавством, а саме: 

оплата за навчання, оплата за проживання в гуртожитку, виробнича 

діяльність, оренда майна, реалізація в установленому порядку майна, 

спонсорська допомога. 

Використання цих коштів спрямовано в першу чергу на оновлення 

матеріально-технічної бази коледжу, забезпечення навчального процесу 

більш сучасними технічними засобами і обладнанням. 

Згідно договору про науково-технічну співпрацю з питань 

випробовування завершених наукових розробок Інституту зрошувального 

землеробства та інших наукових установ НААН,  ВСП «Новокаховський 

коледж ТДАТУ» виділяє в учбово-дослідному господарстві 20га орної 

землі для створення демонстраційних ділянок, на яких передбачається 

випробування сортів та гібридів, запропонованих інститутом. 

Відповідно до Державного акту на право постійного користування 

землею I-XC №000338 від 06.03.2002 р. коледжу належать землі для 

учбово-дослідного господарства площею 741,7 га. 

Згідно дозволу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України (Лист №37-18-79-13/8779 від 23.05.2012 р.) в червні 2012 року для 

доцільного використання наявних земельних угідь, основних засобів та 

робочої сили було укладено договір про надання послуг з вирощування 

сільськогосподарської продукції на замовлення. Згідно якого коледж 

вирощує на замовлення продукцію, а замовник надає для цього необхідні 

оборотні засоби (насіння, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту 

рослин, добрива, ін.). Крім цього сплачується окремо кошти за виконаний 

обсяг робіт. Згідно часткового виконання умов договору за 2015 рік  від 

замовника було отримано коштів на загальну суму 570,5 тис. грн. 

У натуральній формі коледжу була надана благодійна допомога у 

вигляді комп’ютерної техніки на загальну суму 9,9 тис. грн., для 

поліпшення матеріальної бази установи, будівельні матеріали на суму 23,0 

тис. грн. на ремонт покрівлі ковального цеху, що знаходиться на території 
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навчально-виробничих майстерень, навчальна література на суму 1,5 тис. 

грн., оргтехніки – 6,9 тис. грн., металопластикові вікна – 6,8, інші – 2,9 тис. 

грн. 

Для поліпшення побутових умов для гуртожитку №2 було придбано 

дві електроплити за рахунок благодійних внесків на загальну суму 4,8 тис. 

грн. 

За 2015 рік було витрачено за рахунок власних надходжень 125,6 тис. 

грн. на проведення поточного ремонту у приміщеннях коледжу, 

гуртожитках №2, №3, їдальні та навчально-виробничій майстерні. 

Поточний ремонт опалювальної системи здійснюється кожен рік за 

власні кошти. 

Кошторисом на 2015 рік передбачено надходження коштів по 

загальному фонду 9572,5 тис. грн., що становить 100% плану асигнувань. 

Кошти витрачено на потреби установи, а саме: 

- заробітна плата – 4741,3 тис. грн., 

- нарахування на оплату праці – 1659,6 тис. грн., 

- придбання одягу для дітей-сиріт – 3,3 тис. грн., 

- харчування дітей-сиріт – 206,1 тис. грн., 

- оплата теплопостачання – 726,6 тис. грн., 

- оплата водопостачання – 10,4 тис. грн., 

- оплата електроенергії – 91,0 тис. грн., 

- стипендія – 2117,4 тис. грн., 

- придбання літератури для дітей-сиріт – 16,8 тис. грн. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду, 

станом на 01.01.2016 р. відсутня. 

Індексація заробітної плати та стипендії в коледжі нараховується та 

виплачується в повному обсязі. 

Фактично за 2015 рік надійшло по спеціальному фонду 1673,0 тис. 

грн., а саме: 

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 646,8 тис. грн.; 

- від додаткової (господарської) діяльності – 999,6 тис. грн.; 

- від оренди майна бюджетних установ – 26,6 тис. грн. 

Кошти спеціального фонду у сумі 1796,7 тис. грн. було витрачено на 

наступні потреби установи: 

- заробітна плата – 739,9 тис. грн.; 

- нарахування на оплату праці – 270,2 тис. грн.; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 260,7 

тис. грн.; 

- придбання продуктів харчування – 84,2 тис. грн.; 

- оплата послуг – 83,5 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 32,2 тис. грн.; 

- оплата інших поточних видатків – 175,3 тис. грн.; 

- оплата теплопостачання – 20,0 тис. грн.; 

- оплата водопостачання – 22,8 тис. грн.; 
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- оплата електроенергії – 102,6 тис. грн.; 

- виплати пенсії і допомоги – 2,7 тис. грн.; 

- придбання предметів довгострокового використання – 2,6 тис. грн. 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду, 

станом на 01.01.2016 року відсутня. 

Також існує не зареєстрована кредиторська заборгованість за 

теплопостачання, яка станом на 01.01.2016 р. становить 129,0 тис. грн. 

 

Основні досягнення колективу у 2014-2015 н.р. 

 

Викладацький та студентський склад коледжу приймає активну 

участь в організації та проведенні різноманітних студентських конкурсів, 

змагань, олімпіад. 

У 2014-2015 н.р. викладачі коледжу Гребінчак О.І., Дунда В.В., 

Зимарьов Є.П., Бокіна Є.О., Іванов Г.І., Спільник С.М. увійшли до складу 

робочої групи викладачів аграрних ВНЗ зі створення електронного 

посібника зі спеціальних дисциплін спеціальності 5.10010201 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» під керівництвом методиста ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 

Борхаленко Ю.О.  

У 2014-2015 н.р. викладачами було підготовлено 38 методичних 

розробок та 174 вироби матеріально-прикладного мистецтва для І етапу 

конкурсу. 

Для представлення навчального закладу на виставці лабораторії 

педагогічного досвіду і творчості молоді ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2015 

році конкурсною комісією було відібрано 12 найкращих методичних 

розробок у різних номінаціях. Конкурсна комісія визначила призові місця з 

кожної номінації відповідно набраним балам: 

- І місце в номінації «Комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін освітньо-професійної підготовки» зайняла 

Тайлакова О.В. Дисципліна «Менеджмент». 

- ІІ місце в номінації «Комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін освітньо-професійної підготовки» зайняла 

Новаковська О.А. Дисципліна «Фотограмметрія». 

- ІІІ місце в номінації «Комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін освітньо-професійної підготовки» зайняв Дейнега 

А.І. Дисципліна «Ремонт машин і обладнання». 

- ІІІ місце в номінації «Комплекси навчально-методичного 

забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки» зайняла Спічак 

О.М. Предмет «Українська мова». 

Усі переможці нагороджені Дипломами.  

10-12 березня 2015 року у м. Вознесенськ Миколаївської області, 

відбулися фінальні змагання з настільного тенісу серед студентів. У 

запеклій та безкомпромісній боротьбі команда ВСП «Новокаховський 

коледж ТДАТУ» в складі Мкртчяна Даниїла, Колеснікова Максима, Зик 
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Яни виборола перше місце в командному заліку.  

З 15 по 20 вересня 2015 року ансамбль викладачів «Дніпряночка» під 

керівництвом Усачової Л. прийняли участь XІV Францисканському 

ярмарку, що проходив в м.Ополє (Польща). 

12 вересня 2015 року в м. Києві відбувся Чемпіонат України з Street 

Workout. Велика кількість атлетів зі всієї України змагалися за звання 

Чемпіона. Студент ІІІ курсу відділення «Правознавства та 

землевпорядкування» Олексій Лапін виборов титул Чемпіона України з 

Street Workout (StreetLifting). 

03 листопада 2015 року на базі Херсонського аграрного університету 

волейбольна команда коледжу здобула перемогу та стала Чемпіонами на 

фінальних змаганнях в рамках VIII Cпартакіади спортивних ігор 

Херсонщини серед волейболістських команд. 

У грудні 2015 року ВСП «Новокаховський коледж Таврійського 

ДАТУ» прийняв участь у конкурсі на «Кращий музей при навчальному 

закладі» серед аграрних ВНЗ, що був організований і проведений ДУ 

«НМЦ «Агроосвіта». На конкурс було представлено понад 30 відеофільмів 

та матеріалів до них. Фільм «Музей історії Новокаховського коледжу 

Таврійського ДАТУ» став першим в номінації «Мандрівка завдовжки в 

тисячу кілометрів». 
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14.6 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 

 

Характеристика коледжу 

 

Ногайський коледж починає свою історію з 1921 року. У  

м. Ногайськ на базі реального училища було відкрито Ногайський 

сільськогосподарський технікум. 

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». 

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за п’ятьма 

спеціальностями: «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва», «Виробництво і переробка продукції 

рослинництва», «Землевпорядкування», «Фінанси і кредит», «Організація і 

технологія ведення фермерського господарства». 

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»), слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин і устаткування, оператор з ветеринарного 

оброблення тварин. 

 

Організація та якість освітнього процесу 

 

У коледжі велика увага приділяється використанню у 

навчальному процесі інноваційних педагогічних технологій. 

Основні напрями та перспективи розвитку освітньої діяльності 

навчального закладу: 

- підвищення якості та результативності підготовки фахівців для 

аграрного сектору економіки України; 

- впровадження у навчально-виховний процес новітніх 

інформаційних технологій; 

- поглиблення інтеграції навчального процесу; 

- оснащення навчально-виховного процесу сучасним обладнанням 

тощо. 

Протягом декількох років ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проводить у 

коледжі залишковий замір залишкових знань студентів шляхом 

комп’ютерного дистанційного тестування через мережу інтернет. 

У 2015 році в коледжі було проведено залишковий замір знань 

студентів випускних груп. Результати заміру знань студентів: 

спеціальність «Фінанси і кредит» - середній бал 4,65; «Експлуатація та 
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ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» - середній 

бал 4,58; «Виробництво і переробка продукції рослинництва» - середній 

бал 4,18; «Землевпорядкування» - середній бал 4,58; «Організація і 

технологія ведення фермерського господарства» - середній бал 4,15. 

Протягом року адміністрацією коледжу приділялася необхідна увага 

організації проведення державної підсумкової атестації з предметів 

загальноосвітнього циклу.  

Результати державної підсумкової атестації з усіх предметів 

показали, що студенти II курсів мають належний рівень навчальних 

досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з цих предметів. 

Розбіжність у оцінках за рік та державної підсумкової атестації присутня, 

але вона незначна і відбувалася у межах рівнів досягнень студентів. 

Кількість випускників, які отримали диплом з відзнакою: денна 

форма навчання – 19, заочна форма навчання – 3. 

В навчальному закладі ведеться певна робота щодо впровадження в 

навчальний процес інноваційних технологій. Оновлено банк даних 

педагогічних інновацій, наявні інформаційні джерела інформаційної 

діяльності: методична література з проектних, інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, фахові видання, підібрана 

література з таких освітніх технологій як особистісно-орієнтовна 

проектна технологія, інформаційно-комп’ютерні технології, тестові 

технології. 

Наявність двох комп’ютерних класів, підключених до мережі 

інтернет надало можливість покращити навчання. Установлена мережа 

Wi-Fi, працює сайт навчального закладу, який оновлюється щотижня. 

У навчальному процесі викладачами застосовуються інформаційні 

комп’ютерні технології (презентації, пакети прикладних програм, 

програми ділових ігор): MS Oficce, OC Windovs MARINFO, Kompas 3D, 

Machcad, Medos,1dF, 1C Геопроект 5.7, Digitals, AutoCar, CredoDat, GIS 

5.3. 

Протягом І семестру 2015-2016 року проведена значна робота по 

підготовці навчального закладу до проведення акредитації 

спеціальностей: «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва», «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства», «Фінанси і кредит», «Землевпорядкування». 

 

Матеріально-технічна база 

 

Матеріально-технічна база коледжу складається з: 

- навчального корпусу (чотирьохповерховий на 59 аудиторій, 

кабінетів, лабораторій); 

- навчально-виробнича майстерня з агальною площею 7200 м2; 

- площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення – 

202,4 (га); 
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- 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; 

- буфет; 

- бібліотека з читальною залою на 90 місць (книжковий фонд 

бібліотеки складає 56565 тис. примірників); 

- три спортивні зали (ігровий зал, легкоатлетичний манеж, зал 

культуризму), загальною площею 1022 м2; 

- стадіон; 

- актова зала на 400 місць. 

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені технічними 

засобами навчання, сучасною комп'ютерною технікою, забезпечені 

навчально-методичними посібниками, робочими зошитами, іншими 

інструктивними матеріалами для оптимізації навчальної діяльності 

студентів. 

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

 

Навчальний процес забезпечується штатними працівниками та 

сумісниками. Загальна кількість викладачів 55 осіб, серед яких : 

- 8 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист»; 

- 13 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»; 

- 30 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

- 12 викладачів мають І кваліфікаційну категорію; 

- 2 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію; 

- 15 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 

- 4 викладача нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України»; 

- 5 викладачів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти 

України; 

- 4 викладачів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник аграрної 

освіти та науки України»; 

- 8 викладачів нагороджені грамотою Міністерства аграрної політики 

та продовольства України; 

- кількість викладачів сумісників – 3 особи; 

Протягом року педагогічний колектив коледжу вирішував наступні 

завдання : 

- формування контингенту студентів з числа професійно-

зорієнтованої сільської молоді; 

- виховання освіченої соціально активної, національно свідомої та 

творчо розвинутої студентської молоді; 
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- профорієнтаційна робота серед випускників шкіл району та 

області; 

- робота над підвищенням рівня успішності студентів з метою 

збільшення кількості відмінників; 

- робота з обдарованою молоддю; 

- активізація роботи х випуску газети «Голос коледжу» та сайту 

коледжу; 

- участь у конкурсі «Викладач року». 

- направлення зусиль на адаптацію першокурсників; 

- підготовка до акредитації навчального закладу. 

В коледжі на 2014-20105 навчальний рік затверджений 

перспективний план-графік проходження курсової підготовки, підвищення 

кваліфікації педагогічних та керівних кадрів, виконується у повному 

обсязі. Основні центри післядипломної підготовки: Таврійськи державний 

агротехнологічний університет, Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (де проходять перепідготовку 

викладачі загальноосвітніх та суспільно-гуманітарних дисциплін), 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, 

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти 

Львівського НАУ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (де проходять перепідготовку викладачі 

спеціальних та фахових дисциплін), Німецький аграрний центр (Черкаська 

область) та ін. 

Курси підвищення кваліфікації у 2015 році: 

- Шкіндер В.С. – НУБІП, курси підвищення кваліфікації директорів 

аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

- Слінікн С.М. – НУБІП, заочні курси підвищення кваліфікації; 

- Дев'ятеріков О.О. – НУБІП, заочні курси підвищення кваліфікації;  

- Дулов І.А. – Львівський НАУ, Навчально-науковий інститут 

заочної та післядипломної освіти; 

- Заставська О.А. – КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; 

- Мілєва Н.В. – КЗ «ЗОІППО» ЗОР, курси підвищення кваліфікації з 

предмету «Основи медичних знань». 

- Смоковська Є.І. – Львівський НАУ, Навчально-науковий інститут 

заочної та післядипломної освіти. 

 

Профорієнтаційна робота. Формування контингенту студентів 

 

Формування контингенту студентів коледжу проводиться 

відповідно до планів державного замовлення та ліцензійного обсягу. 

Визначається квота прийому сільської молоді, яка становить 61-

64% від загальної кількості студентів, що зараховуються до коледжу за 

державним замовленням. 
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Наказом директора коледжу створюється Відбіркова комісія, склад 

якої визначається Положенням «Про Приймальну комісію ВСП 

«Ногайський коледж ТДАТУ». 

Голови предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних 

комісій щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали програми 

вступних випробувань, що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, 

тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника та подають їх 

на затвердження голові Відбіркової комісії. 

Форма вступних випробувань у коледжі і порядок їх проведення у 

коледжі містяться в Правилах прийому кожного року. 

Формування контингенту студентів здійснюється завдяки 

позитивним відгукам колишніх випускників про якісну підготовку 

фахівців у коледжі, постійному контакту з засобами масової інформації 

області та цілеспрямованій профорієнтаційній роботі в школах міста та 

області. Велику роль також відіграє той факт, що за рахунок якісної 

підготовки студентів коледжу випускники, в першу чергу, мають змогу 

бути зарахованими до ВНЗ ІП-IV рівня акредитації на спеціальності 

відповідного напряму.  

З метою залучення випускників до вступу на спеціальність, 

протягом року викладачами проводиться робота з випускниками щодо 

вступу до коледжу в школах міста, району, області, аграрних ліцеях та 

професійно-технічних училищах. Здійснюються виїзди у школи з 

інформаційними матеріалами та презентаціями. 

У коледжі спланована та організована профорієнтаційна робота з 

використанням різноманітних форм. 

Студентська агітаційна бригада приймає участь в усіх заходах, які 

проводять центри зайнятості Приазовського, Розівського, Приморського 

районів. 

Налагоджуються і постійно підтримуються зв’язки з базовими 

підприємствами та господарствами області, надаємо інформаційний 

матеріал про навчальний заклад на сторінки місцевої преси. 

Випускники шкіл запрошуються на «Дні відкритих дверей», 

екскурсії в музей історії коледжу, дослідницьке поле, конкурси за 

професією «Я – землевпорядник», «Я – механік», «Я – агроном», «Я – 

фермер», урочисті презентації спеціальностей. 

Організована постійна консультативна допомога абітурієнтам та 

батькам з питань вибору майбутньої професії. 

З метою належної підготовки випускників шкіл до вступних іспитів 

в коледжі організовані консультації з предметів математика, українська 

мова, які проходять на передодні вступної кампанії. 

Особливої уваги потребує подальше удосконалення 

профорієнтаційної роботи з метою якісного формування контингенту 

студентів, а також послідовна систематична індивідуальна робота з 

абітурієнтами та їх батьками, оскільки існує цілий ряд причин, які 

негативно впливають на кількісний та якісний склад абітурієнтів. 
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До них слід віднести: 

- демографічна ситуація в області та країні; 

- відсутність залізничного зв’язку з обласним центром, зменшення 

кількості автобусних рейсів зв’язку сполучення між районними центрами 

області. 

До заходів, спрямованих на збереження контингенту, можна 

віднести: 

- вивчення особистих справ студентів нового набору; 

- знайомство з батьками і умовами проживання студентів; 

- індивідуальна робота зі студентами, які мають слабку шкільну 

підготовку; 

- контроль за відвідуванням занять і своєчасне повідомлення 

батьків; 

- виклик студентів та їх батьків на навчально-дисциплінарну 

комісію з метою своєчасної допомоги студентам, які мають академічні 

заборгованості та пропуски занять без поважних причин; 

- виявлення студентів із слабкими шкільними знаннями та 

індивідуальна робота з ними. 

За ОКР «молодший спеціаліст» на денну та заочну форму навчання 

зараховано 188 осіб. З них на навчання за кошти за рахунок держаного 

бюджету – 88 осіб, за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб – 95 

осіб. 

Сільської молоді – 121 особа, з них за кошти державного бюджету – 

80 ос., за кошти фізичних та юридичних осіб – 41 ос. 

Обсяги державного замовлення виконано: за денною формою 

навчання на 98%, за заочною формою навчання на 100%. 

 

Працевлаштування випускників коледжу 

 

Підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню випускників тісно 

співпрацює з центрами зайнятості Запорізької області, а також з 

підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, що 

можуть бути потенційними роботодавцями. З січня 2015 року 

відповідальною особою за працевлаштування випускників – досвідчений 

викладач Рязанцева С.І. 

Майже 50% випускників продовжують навчання в ТДАТУ. Це 

пов'язано, насамперед, з бажанням випускників отримати повну вищу 

освіту. Для цього систематично організовуються зустрічі з деканами 

факультетів. Щорічно студенти 3-4 курсів беруть участь у студентських 

науково-практичних конференціях ТДАТУ. 

У коледжі систематично 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. 
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З метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для студентів 

ІV курсу 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. 

Обов’язковими являються екскурсії до районного Центру зайнятості. 

Щорічно районні Центри зайнятості організовують зустрічі з 

випускниками шкіл, де студентська агітаційна бригада приймає активну 

участь.  

У минулому році, спільно з Центром зайнятості був проведений 

потенційними роботодавцями та студентами-випускниками коледжу 

«Ярмарок вакансій».  

Основні завдання підрозділу з працевлаштування: 

- своєчасна та ефективна організація системи роботи з 

випускниками з метою їх подальшого працевлаштування; 

- аналіз пошуку і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку 

яких здійснює коледж; 

- налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями; 

- співпраця з потенціальними роботодавцями; 

- кроки впровадження зворотного зв’язку між підприємствами 

(роботодавцями) і коледжем з метою отримання об’єктивної оцінки якості 

фахової підготовки. 

 

Методична робота 

 

Методичний кабінет обладнаний необхідними технічними засобами. 

В кабінеті розроблена і ведеться картотека, де можна отримати 

інформацію з педагогічної преси, журналів, педагогічних збірників та 

вісників. У наявності методичного кабінету – методична та педагогічна 

література. 

В кабінеті в наявності поточні та перспективні плани методичної 

роботи викладацького колективу, які відображають систематичний і 

спрямований характер методичної та навчальної роботи: 

- План роботи методичного кабінету; 

- План методичної роботи коледжу; 

- План роботи педагогічної ради коледжу; 

- План роботи методичної роботи коледжу; 

- План роботи методиста коледжу; 

- План роботи методичного об'єднання молодих викладачів по 

вивченню питань психології, педагогіки, методики викладання дисциплін; 

- Плани роботи денних та заочного відділень; 
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- Плани роботи циклових комісій; 

- Графік відкритих занять. 

- Графік відвідування занять викладачів. 

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: 

«Упровадження педагогічних інновацій як механізму ефективного 

розвитку коледжу в умовах євроінтеграції освіти України». 

Кожен викладач через роботу ЦК, методичний кабінет удосконалює 

свою педагогічну майстерність. Протягом навчального року викладачі 

проводять відкриті заняття. 

Заняття з дисциплін спеціальних циклів проводяться з використання 

методів ділової гри, або у вигляді конференцій, конкурсів на кращого 

знавця з дисциплін.  

Протягом року 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. 

За результатами 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 2014-2015 н.р. ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» посів 11-е 

місце серед 120 навчальних закладів. 

Управління методичної роботи потребує систематичної і уважної 

роботи та зворотного зв'язку, тому значна увага приділяється аналізу 

педагогічної і методичної роботи педагогів. 

 

Організація виховної роботи  

 

Протягом 2015 року педагогічний колектив ВСП «Ногайський 

коледж ТДАТУ» працював над вирішенням виховної педагогічної 

проблеми: «Формування гармонійно розвиненої особистості, що поєднує в 

собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість та 

професійне становлення через призму креативної освіти та утвердження 

інтерактивних методів і прийомів виховання». 

Під час проведення виховних заходів широко використовується 

державна символіка. Коледж має власну символіку – герб, прапор і гімн, 

які використовуються під час проведення виховних заходів. Це виховує в 

молоді почуття гордості за свій навчальний заклад, за причетність до 

великої справи розвитку і збагачення держави, українського народу. 

Студенти коледжу під керівництвом викладачів брали активну 

участь у конкурсах різних рівнів та різноманітних заходах: 

1. Регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент 

року - 2015», коледж представляв студент Кухарєв Василь (30 група). До 
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участі у конкурсі конкурсанта підготували викладачі: Рязанцева С.І, 

Лихтар Л.М., Онищенко Т.В., Вишневецька Л.Є., Гладченко О.М. 

2. Обласному етапі Всеукраїнського фестивалю художньої творчості 

серед колективів аграрних ВНЗ «Софіївські зорі» та вибороли призові 

місця: 

І місце: 

- Грищенко С., художній керівник (сучасна пісня); 

- дует Саніна А., Сінько В., студентки 31 гр. (сучасна пісня); 

- Симоненко О., студент 18 гр. (художнє читання), Лихтар Л.М.; 

- танцювальний колектив «Джерело», керівник Болотіна І.В.; 

- вокальний ансамбль «Ногайські зорі» (Саніна, А, Сінько В., 

Мацухов А., Буга А.), керівник Грищенко С.А. 

ІІ місце: 

- Вольхіна Н., студентка 20 гр. (художнє читання), Бабенко Л.В. 

ІІІ місце: 

- хореографічний колектив «Фріденс» (Болотін Д. 21 гр., 

Гордєвський В. 34 гр., Черкез О. 34 гр., Кухарев В. 20 гр., Петренко В. 11 

гр., Мікуляк В. 31 гр., Саніна А. 21 гр.), (класична хореографія), керівник 

Болотіна І.В. 

- дует Мацухов А., Панченко Р., студенти 36, 16 гр. 

3. Обласному літературно-дослідницькому конкурсі «Патріотизм в 

долі Запоріжжя» (Голік С.М., студентка 26 гр. Басько В.) – в номінації 

«Період відстоювання гідності та незалежності України в 2013-2015 рр.» 

4. Обласному конкурсі «Кращий студент року – 2015» (Кошель І.М., 

студент 48 гр. Андрусенко О.) 

5. Обласному конкурсі поетів-аматорів «Медове місто, я тобою 

пишаюсь!», присвяченому Дню міста Мелітополя (Косенчук О.Л, 

Белінський С., Дімітрова С.) 

6. Обласному молодіжному фестивалі естрадного мистецтва 

«Зорепад – 2015» (Грищенко С.А., Косенчук О.Л, Болотіна І.В., студенти 

Саніна А., Сінько В., Буга А., Мацухов А., Дімітрова С., Болотін Д., Чуб 

А., Северинов А.) 

7. Обласній акції «Голуб миру». 

8. Обласному проекті «Вірш солдату»: вірші студентів поетів-

початківців надруковані в збірці «Вірш солдату» (Лихтар Л.М., Сур М., 

Симоненко О., Свіргун М., Степанов О., Клименко А., Шкумат І., Здравчев 

І.) 

9. Презентації одинадцятого випуску студентського літературного 

альманаху «Вітрила», організованої БДПУ спільно з проектом «АРТПОЛЕ: 

Вхід на Схід» у рамках проекту «Українська ініціатива зміцнення 

громадської довіри» (UCBI), що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) (Косенчук О.Л., Дімітрова С., Заїка Т.), м. 

Бердянськ. 

10. Міському мітингу-реквіємі «Дай, Боже, ніколи нам війни не 

знати», присвяченому 72-й річниці визволення Приморського району від 
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німецько-фашистських загарбників (Гладченко О.М., Грищенко С.А., 

Саніна А., Сінько В., Буга А., Мацухов А., Баранова О., Ткаченко Н., 

Кузьменко В., Петренко В., Здравчев І., Степанов О., Свіргун М., Сур М., 

Симоненко О., Шкумат І., Шелухіна І., Белінський С.) 

11. Міській концертній програмі «Єдина країна – разом до 

Перемоги!», присвяченій Дню міста Приморська. 

12. У міській свічковій ході до Дня боротьби зі СНІДом. 

13. Міській акції «Зроби своє місто кращим».  

14. Міському мітингу-реквіємі, присвяченому пам'яті жертв 

Голодомору – геноциду 1932-33 рр. 

15. Міському мітингу-реквіємі, присвяченому Дню Перемоги над 

нацизмом в Європі. 

16. Ювілейному вечорі в Приморській районній бібліотеці, 

присвяченому 80-річчю від дня народження місцевого поета, композитора, 

краєзнавця Корнієнка В.О. 

17. Міському концерті, присвяченому Дню Національної Гвардії 

України. 

18. Міському патріотичному святі «Парад вишиванок». 

19. Міському мітингу-реквіємі «Ніхто не зломить силу українців!», 

присвяченому 71-й річниці визволення України від німецько-фашистських 

загарбників. 

У коледжі проведено на високому рівні виховні заходи. Класними 

керівниками груп разом з художніми керівниками проведено вечори-

відпочинку: вечір-вітання, присвячений Дню працівників освіти; вечір, 

присвячений Дню працівників сільського господарства «Мій рідний край, 

оспіваний вітрами»; вечір, присвячений Міжнародному дню студента; 

урочиста лінійка, присвячена Дню знань та відкриття меморіальної дошки 

випускнику коледжу 2014 року Шилову С., який загину в зоні АТО; вечір 

патріотичного виховання «Майдан – це шлях до свободи», присвячений 

Дню Гідності і Свободи; спортивно-розважальний вечір «Дружні сильні», 

присвячений Дню Збройних Сил України; вечір пам’яті, присвячений Дню 

Перемоги над нацизмом в Європі; урочиста презентація спеціальності 

«Землевпорядкування»; випускне свято «Вокзал прощання» на 

спеціальностях «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва», «Фінанси і кредит», «Виробництво і 

переробка продукції рослинництва», «Землевпорядкування», «Організація 

і технологія ведення фермерського господарства» 

У 2015 навчальному році було проведено відкриті виховні години, на 

яких класні керівники груп показали у дії інноваційні методи і прийоми 

роботи, що підлягають впровадженню: перша лекція нового навчального 

року «Україна – єдина держава»; виховна година «Чорнобиль – це біль»; 

тематичний виховний захід «Європа очима наших студентів», присвячена 

Дню Європи; тематичний захід «Життєвий та творчий шлях Великого 

Кобзаря»; тематична зустріч-бесіда з військовими – учасниками АТО на 

сході України; розширене засідання літературно-мистецького об’єднання 
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«Пролісок» на тему: «Мій подарунок солдату»; вечір пам’яті «Майдан – це 

храм. Майдан – це відродження», присвячений пам’яті Небесної Сотні; 

презентація авторської  книги «Предания седого Азова»; година 

патріотичного виховання, присвячена 72-річниці визволення м. 

Приморська  від німецько-фашистських загарбників та Дню партизанської 

слави; урок пам’яті «З присвятою замордованим голодом» до Дня пам’яті 

жертв голодоморів; урок мужності «Гімн тобі, герою!», присвячений 72-й 

річниці визволення Запорізької області від німецько-фашистських 

загарбників»; виховна година «Його величність хліб»; літературна гра-

вікторина «Найпершим було слово», присвячена Дню української 

писемності і мови; вечір історичного портрету «Князь Володимир Великий 

– один із найвидатніших державних діячів Київської Русі»; виховна година 

«Герої сьогодення»; вечір історичного портрету «Митрополит 

А.Шептицький – символ української церкви, національного і духовного 

єднання українського народу». 

Проведено екскурсії в музей історії коледжу (Михайлова Л.Д.) та в 

Краєзнавчий музей м. Приморська (класні керівники І-ІІІ курсів). 

У коледжі діє студентське самоврядування. Проведено виборну 

конференцію та загальні збори груп, на яких розглянуті питання про права, 

обов’язки студентів та відбувся розподіл громадських доручень. 

Проведено День студентського самоврядування в групі та конкурс 

стіннівок «День студентського самоврядування в групі». В коледжі 

проведено виставку-конкурс творчих робіт на кращий матеріал 

«Запорізький край в роки Великої Вітчизняної війни», присвячений 75-

річчю утворення Запорізької області. 

Представники студентського самоврядування Ногайського коледжу 

брали участь у засіданні круглого столу «Перспективи розвитку 

студентського самоврядування в Україні», яке відбулося на базі ВСП 

«Новокаховський коледжу ТДАТУ» (м. Нова Каховка, травень, 2015 р.); у 

засіданні семінару «Національно-патріотичного виховання молоді в 

аграрних навчальних закладах» на базі ВСП «Бердянський коледж 

ТДАТУ» (м. Бердянськ, листопад 2015 р.). 

Працює коледжанське радіо «Студентський меридіан». 

Студентська рада коледжу залучила усі навчальні групи коледжу до 

участі у Х Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» під гаслом 

«Врятуй дитині життя» з метою збору коштів для забезпечення медичним 

обладнанням реанімаційні відділення дитячих лікарень. Зібрано суму 375 

грн. 

Студентська рада коледжу була ініціатором та організатором 

залучення студентської молоді коледжу до участі в обласній  патріотичній 

акції «Голуб миру» (першокурсники сплели 6 маскувальних сіток, пошили 

12 жовто-блакитних прапорів; написали листи-вітання воїнам в зону АТО; 

зібрали продукти харчування, одяг, предмети побуту, гігієни та передали в 

зону АТО через волонтерів «Азов-Надія» та акції «Великодній кошик 

солдату».  
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У коледжі діє волонтерський рух у напрямку «Діти, молодь – 

пенсіонерам», під гаслом «Проявляємо турботу і милосердя». Волонтери 

навчальних груп опікують 57 ветеранів, вітають їх з святами, днем 

народження та допомагають в період весняно-осінніх робіт на городах. 

Працювали лекторії «Здоров’я» та «Підліток і закон». Було 

проведено зустрічі тематичні бесіди на інші заходи. 

Вся виховна робота у гуртожитку проводиться згідно з планом 

вихователя, що затверджений заступником директора з виховної роботи за 

напрямами: національно-патріотичне, художньо-естетичне, фізичне і 

трудове, естетичне і екологічне, гендерне виховання. 

Для проживання студентів відведено один п’ятиповерховий 

гуртожиток з загальною кількістю місць – 220. Забезпеченість 

гуртожитком студентів складає 100%. 

У гуртожитку коледжу у звітний період проживали 98 студентів. 

Гуртожиток обладнаний згідно з типовим переліком твердого і м’якого 

інвентарю. У ньому передбачені приміщення для кухні, кімнати 

відпочинку, ізолятора, пральня з сушильнею, кімната для зберігання речей, 

кімната завідуючого гуртожитком та вихователя гуртожитку, кімнати для 

заняття спортом, кімната для засідань ради гуртожитку, кімнати для 

гурткової роботи.  

В гуртожитку працюють гуртки за інтересами: «Господарочка» 

(керівник Рязанцева С.І.), «Зелена аптека» (керівник Косенчук С.М.), 

«Молода сім’я» (керівники Михайлова Л.Д., Кошель І.М.), «Меридіан» 

(вихователь Лаптій Г.І.), в них приймає участь 43 особи. Працюють гуртки 

художньої самодіяльності «Танцювальний», «Театральний» (керівник 

Болотіна І.В.), в них приймає участь 32 особи. Члени гуртків художньої 

самодіяльності активні учасники вечорів відпочинку та інших виховних 

заходів, які проводяться в гуртожитку.  

Стало традицією щорічно до Міжнародного Дня студента проводити 

конкурс «Краща кімната», «Кращий поверх», «Краща кухня». Переможці 

конкурсу нагороджені подарунками від студпрофкому коледжу.  

 

Організація практичного навчання 

 

Майстрами виробничого навчання разом з головою циклової комісії 

індивідуального навчання складено графіки індивідуального навчання 

студентів по робітничих професіях «Водій автотранспортних засобів 

категорії «В», «С», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії А1». 

Навчальні практики студентів залежно від спеціальності  

проводились, як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в 

навчальній майстерні, на колекційно-дослідному полі. 

Протягом року укладалися угоди з підприємствами, організаціями, 

установами на проведення виробничих практик студентів. Визначення баз 

практики здійснювалось адміністрацією навчального закладу на основі 
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прямих угод. Строки проведення технологічної практики встановлювались 

коледжем відповідно до графіку практичного навчання із урахуванням 

можливостей баз практики, підприємств, організацій. 

По закінченні навчальних практик студенти здали заліки, 

кваліфікаційні іспити. Проведено «День механіка», конкурс з професійної 

майстерності «Ми – агрономи», на якому студенти показали свої практичні 

навички з керування автомобілями, тракторами та роботу з 

комплектування агрегатів, контроль якості роботи агрегату, виконання 

робіт із закладки саду. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової 

комісії, за підсумками проведення технологічної та переддипломної 

практики проводяться теоретичні конференції, з запрошенням студентів 

молодших курсів, також підсумки практик обговорюються на педагогічній 

раді коледжу.  

У коледжі проводяться засідання круглих столів щодо обміну 

досвідом з організації та проведення навчальних практик. 

Під час ознайомчої практики були організовані екскурсії в ПСП 

«Приморський», де студенти побачили велику кількість нової техніки, 

ознайомились з посівами с.г. культур. 

Навчальний заклад співпрацює з навчально-практичним центром із 

землеустрою при Полтавській державній агротехнічній академії, де 

проходять навчальну практику студенти третього та четвертого курсів 

землевпорядників. 

Викладачі коледжу з землеустрою залучали спеціалістів з ГОС ГЕО 

кадастру в Приморському районі, для проведення навчальних практик з 

використанням сучасних електронних приладів. Організували екскурсію в 

місто Запоріжжя в держпідприємство Запорізький інститут землеустрою. 

 

Фінансова діяльність 

 

Середня чисельність працівників становить 137 осіб. 

Середня кількість студентів становить 600 ос.: за рахунок 

бюджетних коштів на денному відділенні – 352 ос., на заочному відділенні 

– 140 ос.  

На контрактній основі: денне відділення – 57 ос., заочне відділення – 

51 ос. 

За 2015 рік по загальному фонду державного бюджету ВСП 

«Ногайський коледж ТДАТУ» план асигнувань на 2015 рік становить 

7 694100,00 грн., фактичні видатки становлять 7 694100,00 грн. Кошти по 

загальному фонду використані в повному обсязі. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 

01.01.2016 року відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду  

станом на 01.01.2016 року відсутня. 

По спеціальному фонду бюджету надійшло коштів у сумі 1629490,87 

грн. в т.ч. за послуги – 338048,00 грн., від господарської діяльності – 1 
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221669,87 грн., від реалізації майна – 15741,00 грн., благодійні внески – 

54032,00 грн. 

Затверджений кошторис по спеціальному фонду на 2015 рік у сумі 

1573463,24 грн. 

Фактичні видатки за 2015 рік становлять 1433780,79 грн. 

Виконання плану кошторисних призначень становить 100%. 

Дебіторська заборгованість по доходам спеціального фонду станом 

на 01.01.2016 року становить 39536,93 грн. (плата за навчання, проживання 

в гуртожитку). 

Кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду станом 

на 01.01.2016 року становить 499,66 грн.  

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду станом 

на 01.01.2016 року становить 3755,68 грн. 

Залишок коштів на реєстраційних поточних рахунках спеціальному 

фонду складає 130433,92 грн. 

 


