
ПРОЕКТ   

 

Затверджено на засіданні  

Ради  факультету  

«10» вересня 2019 р. 

Протокол №  1 
 

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ  

на 2019 – 2020 навчальний рік 
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Порядок денний Готує Доповідає 
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1. Затвердження складу та плану 

роботи Ради факультету АТЕ 

 

2. Затвердження плану роботи 

кафедр, деканату, факультету  

 

 

3. Затвердження голови, складу, 

плану та напряму роботи мето-

дичної комісії факультету АТЕ 

 

 

4. Звіт про атестацію аспірантів 

факультету АТЕ та НДІ АТЕ за 

2017-2018 н.р. 

 

 

 

 

5. Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

Зам.дек. Григоренко 

О.В.  

доц. Гранкіна О.В. 

 

 

 

 

Декан ф-ту, доц. 

Іванова І.Є., дирек-

тор НДІ агротехно-

логій та екології, 

проф. Прісс О.П., 

наук. керівники під-

програм НДІ АТЕ  

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є., 

зав. каф. ф-ту 

 

Голова методичної 

комісії доцент 

Гранкіна О.В. 

 

 

Зав. кафедрами фа-

культету АТЕ, 

аспіранти 
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1 Інформація про проходження 

практик студентами факультету 

АТЕ у 2019-2020 н.р. та напрями 

вдосконалення практичної підго-

товки 

  

 

 

 

 

 

 

2 Про завантаження викладачами 

Навчально-інформаційного пор-

талу університету та організацію 

роботи студентів на ньому 

 

 

 

 

 

3.Про стан навчальної, мето-

дичної та наукової роботи на ка-

федрі геоекології та землеустрою 

 

 

 

 

  

4 4. Про організацію профорієнта-

ційної роботи на факультеті на 

2019-2020 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., за-

ст. декана з НР Ча-

банова Ю.В. 

заст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

  

 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ-

доц.Гранкіна О.В., 

зав. каф. проф. Да-

ценко Л.М.   
 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

Голова ПОР сектора  

факультету Анге-

ловська А.О. 

 

 

 

 

Декан факультету, 

доц.Іванова І.Є. 

зав.кафедрами: 

проф. Рогач Ю.П., 

проф. Даценко 

Л.М.., доц. Ереме-

нко О.А., проф. 

Прісс О.П., доц. 

Колесніков М.О. 

 

 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР 

Чабанова Ю.В.  

заст. декана з НР 

Нєжнова Н.Г. 

заст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

 

Зав. каф. проф. Да-

ценко Л.М.   

 

 

 

 

 

 

Голова ПОР секто-

ра факультету Ан-

геловська А.О. 

Зав. каф.:проф. Ро-

гач Ю.П., доц. 

Еременко О.А., 

доц. Колесніков 

М.О., проф. Прісс 

О.П., проф. Дацен-

ко Л.М.., 

Начальник центру 

профорієнтації та 

довузівської підго-

товки Циновська 

Т.Т. 
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 1 Підсумки першого рубіжного 

контролю та ПМК-1 .  Підсумки 

роботи на інформаційному пор-

талі ТДАТУ студентів, що на-

вчаються за індивідуальним гра-

фіком.   

 

2. Підсумки перевірки запов-

нення електронних журналів в 

межах  спеціальностей факульте-

ту АТЕ за всіма КР. 

 

 

 

3. Про стан навчальної, методич-

ної та наукової роботи на кафедрі 

«Цивільна безпека» 

 

 

 

 

 

4. Про стан підготовки студ-в  

ф-ту до участі у ІІ турі Всеукра-

їнської олімпіади. 

 

 

5. Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є.,  

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., за-

ст. декана з НР Нє-

жнова Н.Г. 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є.,  

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., за-

ст. декана з НР Ча-

банова Ю.В. 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ-

доц. Гранкіна О.В., 

Зав. каф.проф.  

Рогач Ю.П. 
 

Зав. кафедрами, 

 заст.декана  

з наук.роб. 

Щербина В.В. 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР 

Нежнова Н.Г. 

 

 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР 

Чабанова Ю.В. 

 

 

Зав. каф., проф.  

Рогач Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 
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1. Про хід виконання дипломних 

робіт магістрами 1 го та 2-го ро-

ку навчання спеціальностей «Аг-

рономія», «Екологія», «Цивільна 

безпека», «Харчові технології»  

та стан підготовки студентів  

всіх КР до КДІ  

 

 

2. Аналіз проведення та складан-

ня другого рубіжного контролю 

та ПМК-2 . Підсумки роботи на 

інформаційному порталі ТДАТУ 

студентів, що навчаються за ін-

дивідуальним графіком.  Про ро-

боту УВК та підготовку факуль-

тету до екзаменаційної сесії 

 

3. Підсумки роботи студентської 

Ради факультету АТЕ за 2019 рік 

та мета, задачі роботи студентсь-

кої Ради факультету АТЕ в 2020 

р. 

 

 

 

4. Про організацію виховної ро-

боти на факультеті АТЕ та гур-

тожитках №1,4 

 

 

 

5 Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є., За-

відувачі кафедрами 

факультету АТЕ 

 

 

 

 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є., 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., за-

ст. декана з НР  Ча-

банова Ю.В.,  

заст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

 

Заступник  декана з 

ВР Шлєіна Л.І,    

Голова студ. Ради 

факультету АТЕ 

Є.Швед.  

 

 

 

Декан ф-ту, доц. 

Іванова 

І.Є.,заступник дека-

на з ВР Шлєіна Л.І. 

 

 

 

Зав. каф.: проф. 

Рогач Ю.П., д.с-г.н. 

Еременко О.А., 

доц. Колесніков 

М.О., проф. Прісс 

О.П., проф. Дацен-

ко Л.М. 

 

 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР  

Чабанова Ю.В.,  

заст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

 

 

Голова студ. Ради 

факультету АТЕ 

Є.Швед. 

 

 

 

 

 

Заступник декана з 

ВР Шлєіна Л.І. 
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1 Підсумки складання зимової 

екзаменаційної сесії; аналіз орга-

нізації навчального процесу для 

студентів, що мали дозвіл на ві-

льне відвідування лекцій у 1 се-

местрі,їх якість та успішність. 

 

 

 

2 Про стан навчальної, методич-

ної та наукової роботи на кафед-

рі «Рослинництво ім. проф. В.В. 

Калитки» 

 

 

 

 

 

3 Стан працевлаштування випус-

кників факультету КР «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

4. Різне  

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., за-

ст. декана з НР Ча-

банова Ю.В., заст. 

дек. Нєжнова Н.Г. 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ-

доц. Гранкіна О.В., 

Зав. каф. доц. Єре-

менко О.А. 

 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР  

Чабанова Ю.В.,  

заст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

 

 

 

Зав. каф. доц. Єре-

менко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету,   

доц.Іванова І.Є. 

Начальник  відділу 

зв’язків з виробни-

цтвом Сингаєвсь-

кий В.А. 
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1 Інформація голів ДЕК про за-

хист дипломних робіт та скла-

дання КДІ студентами за спеціа-

льністю «Агрономія» та «Еколо-

гія», «Цивільна безпека», «Хар-

чові технології» КР «Магістр» 

 

2 Різне 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

Голови ДЕК 



1
0

 б
ер

ез
н

я
 

1 Про методичне забезпечення 

та організацію проведення на-

вчальних та виробничих прак-

тик студентів ф-ту  у 2019- 2020 

навчальному році 

 

 

2 Про роботу навчально-

методичної комісії факультету 

 

 

 

 

 

 

3 . Про стан навчальної, мето-

дичної та наукової роботи на 

кафедрі «ПВБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Різне  

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є., 

завідувач з органі-

зації виробничої 

практики Якунічев 

Ю.О. 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

Голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ, 

доц. Гранкіна О.В. 

 

 

Д 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ-

доц. Гранкіна О.В., 

зав. каф.: доц. Ко-

лесніков М.О.  

Завідувачі кафедр 

факультету 

АТЕ,завідувач з 

організації виро-

бничої практики 

Якунічев Ю.О. 

 

Голова методич-

ної комісії ф-ту 

АТЕ, доц. Гран-

кіна О.В. 

 

 

 

 

Зав. каф.: доц. 

Колесніков М.О. 
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1. Підсумки першого рубіжного 

контролю та ПМК-1 у 2 семест-

рі. Підсумки роботи на інфор-

маційному порталі ТДАТУ сту-

дентів, що навчаються за інди-

відуальним графіком.   

 

 

2 Про методичне забезпечення 

та  підготовку до КДІ ОР  «Ба-

калавр»  

 

 

 

 

  

 

3. Про стан навчальної, методи-

чної та наукової роботи на ка-

федрі «ХТ та ГРС» 

 

 

  Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є., 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР 

Чабанова Ю.В., за-

ст. дек. Нєжнова 

Н.Г. 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

голова методичної 

комісії ф-ту АТЕ, 

доц. Гранкіна О.В.  

 

 

 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є., 

зав. каф., проф.  

Присс О.П. 

 

 

Заст. декана з НР, 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР 

Чабанова Ю.В., 

заст. дек. Нєжно-

ва Н.Г. 

  

 

Зав. каф.:проф. 

Рогач Ю.П., д.с.-

г.н. Еременко 

О.А., доц. Колес-

ніков М.О., проф. 

Прісс О.П., проф. 

Даценко Л.М. 

 

 

Зав. каф., проф. 

Присс О.П. 
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1 Про організацію науково-

дослідної роботи студентів на 

факультеті АТЕ та участь сту-

дентів факультету в конкурсах 

та олімпіадах. 

 

2 Інформація голови профспіл-

ки факультету АТЕ про прове-

дену роботу на факультеті 

впродовж поточного навчально-

го року 

 

 

 

3. Різне 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є.,заст.  

декана з наукової ро-

боти Щербина В.В. 

 

 

Декан факультету,   

доц. Іванова І.Є. 

Голова проф.спілки 

фаультету Щербако-

ва Н.В. 

 

 

 

 

Заст. декана з нау-

кової роботи  

 Щербина В.В. 

 

 

 

Голова профспілки 

факультету Щерба-

кова Н.В. 
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1 Обрання викладачів факуль-

тету на посади 

 

 

2 Підсумки другого рубіжного 

контролю  ПМК-2. Підсумки 

роботи на інформаційному пор-

талі ТДАТУ студентів, що на-

вчаються за індивідуальним 

графіком.  Про роботу УВК. 

Про підготовку кафедр до літ-

ньої екзаменаційної сесії  

 

3.Про підготовку кафедр до но-

вого навчального року 

 

 

4 Різне. 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є.,  

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В.,  

заст. декана з НР 

Чабанова 

Ю.В.,Нєжнова Н.Г.. 

 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є.. 

 

 

Завідувачі кафедр 

факультету АТЕ 

 

 

Заст. декана з НР , 

Григоренко О.В., 

заст. декана з НР  

Чабанова 

Ю.В.,Нєжнова Н.Г.. 

 

 

 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 
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1.Звіт голів ДЕК про складання 

КДІ та  захист дипломних робіт 

КР  «Бакалавр» з спеціальнос-

тей: «Екологія», «Агрономія», 

«Цивільна безпека», «Харчові 

технології» 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

Голови ДЕК 

3
0
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2 Звіт про виконання планів ка-

федр факультету АТЕ 

 

 

 

3. Затвердження звіту про вико-

нання плану роботи  деканату та 

факультету 

 

4 Різне 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

 

 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

зав. кафедрами 

факультету АТЕ 

 

Декан факультету, 

доц. Іванова І.Є. 

Примітка: Звіти викладачів факультету про підвищення кваліфікації відбуватимуться 

на засіданнях Вченої ради відповідно до плану стажування професорсько-

викладацького складу. 

 

Голова Вченої ради факультету, 

доцент                                                                                                     І.Є. Іванова 

 

Секретар Вченої ради факультету                                                      Н.А. Гапріндашвілі 
 


