МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ
11 вересня 2017 р

Мелітополь

№ 01

Засідання Вченої ради ф-ту АТЕ
Голова Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцент І.Є. ІВАНОВА
Секретар Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцент Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ
Присутні: 15 осіб з 21 членів ради
Порядок денний:
1 Затвердження складу та плану роботи Ради факультету АТЕ.
2 Затвердження плану роботи кафедр, деканату, факультету.
3 Затвердження голови, складу, плану та напряму роботи методичної
комісії факультету АТЕ.
4 Звіт про атестацію аспірантів факультету АТЕ та НДІ АТЕ за 2017-2018
н.р.
5 Різне.
1. СЛУХАЛИ: декана факультету АТЕ, доц. ІВАНОВУ І.Є. про зміни в складі
Вченої ради факультету АТЕ.
УХВАЛИЛИ:
1.1 Вивести із членів Вченої ради факультету АТЕ викладачів:
ТОДОРОВУ Л.В., ВОЛОХА А.М., ТАРАНЕНКО Г.Г.; студентів: БІЛОГО Є.
1.2 Ввести до складу Вченої ради факультету АТЕ викладачів:
ЄРЕМЕНКО О.А., СЕРДЮК М.Є., АНГЕЛОВСЬКУ А.О.; студента: ШВЕДА Є.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити

агротехнологій та екології:

список

членів

Вченої

ради

факультету

СПИСОК
членів Вченої ради факультету агротехнологій та екології
1

Іванова Ірина Євгенівна

2

Рогач
Юрій Петрович
Даценко Людмила
Миколаївна
Прісс Олеся Петрівна

3
4
5
6
7
8

Єременко Оксана
Анатоліївна
Колесніков
Максим Олександрович
Данченко Олена
Олександрівна
Сердюк Марина Єгорівна

Григоренко
Олена Віталіївна
10 Євтушенко Ганна
Олександрівна
11 Шлєіна Людмила Іванівна
9

– декан факультету АТЕ,
голова Вченої ради факультету АТЕ
– професор, зав. кафедрою цивільної безпеки
– доктор гео-мін. наук, професор, зав. кафедрою геоекології
і землеустрію
– доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою
харчових технологій та готельно-ресторанної справи
– доктор сільськогосподарських наук, в.о.зав. кафедрою
рослинництва ім. професора В.В. Калитки
– доцент, зав. кафедрою плодоовочівництва,
виноградарства та біохімії
– доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри
ХТ та ГРС
– доктор технічних наук кафедри ХТ та ГРС
– доцент кафедри ХТ та ГРС,
І заст. декана факультету АТЕ з навчальної роботи
– доцент кафедри ЦБ, заст. декана факультету АТЕ з
навчальної роботи
– викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук,
заступник декана факультету АТЕ з виховної роботи
– доцент кафедри геоекології і землеустрію,
заступник декана факультету АТЕ з наукової роботи
– доцент кафедри ЦБ, голова методичної комісії ф-ту АТЕ

12 Щербина Валентина
Вікторівна
13 Гранкіна
Олена Володимирівна
14 Тарусова Наталя Василівна – доцент кафедри геоекології і землеустрію

15 Ангеловська Ала
– асистент кафедри геоекології і землеустрію, голова
Олександрівна
сектору профорієнтаційної роботи факультету АТЕ
16 Розова Лідія Володимирівна – доцент кафедри плодоовочівництво, виноградарство та
біохімія
17 Гапріндашвілі
– доцент кафедри ХТ та ГРС, секретар Вченої Ради
Нона Арчилівна
факультету АТЕ
18 Щербакова Ніна
– ст.викл.кафедри суспільно-гуманітарних наук, голова
Володимирівна
профбюро факультету АТЕ
19 Нєжнова Ніна Генадієвна
– ст.викл. кафедри рослинництва
20 Швед Євгеній

– студент 41 ЕК групи

21 Шац Надія

– студентка 21 ЦБ групи

2. СЛУХАЛИ:
декана факультету АТЕ, доц. ІВАНОВУ
затвердження плану роботи деканату, факультету (звіт додається).
УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради факультету.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

І.Є.

про

3. СЛУХАЛИ: ГРАНКІНУ О.В. про напрямки роботи та склад методичної
комісії.
Основні напрямки роботи методичної комісії ф-ту АТЕ у 2018-2019 н.р.:
- аналіз стану підготовки та якості НМКД (особливо з нових дисциплін);
- впровадження та робота з електронними журналами;
- контроль стану підготовки електронних навчальних курсів з дисциплін;
- аналіз стану методичного забезпечення виробничих та навчальних
практик.
Планується 10 засідань комісії. Напрям роботи визначається положенням про
методичну комісіїю факультету. За пропозицією кафедр до складу комісії
увійшли 6 осіб.
Ухвалили: прийняти інформацію до уваги, затвердити склад та план роботи
методичної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
Список членів методичної комісії факультету АТЕ (2018-2019 н.р.)
№
1
2
3
4
5
6

П.І.Б.
Гранкіна Олена
Володимирівна
Герасько Тетяна
Володимирівна
Григоренко Олена
Віталіївна
Тодорова Людмила
Володимирівна
Кулик Аліна Степанівна
Ганчук Максим
Миколаєвич

Голова методичної комісії, доцент кафедри
ЦБ
Доцент кафедри плодоовочівництва,
виноградарства та біохімії
Доцент кафедри ХТ та ГРС
Доцент кафедри рослинництва ім. професора
Калитки В.В.
Ст. викладач кафедри ХТ та ГРС
Ст. викладач кафедри ГЕЗ

4. СЛУХАЛИ: зав. каф. рослинництва ім. професора КАЛИТКИ В.В. д.с.-г.н.
ЄРЕМЕНКО О.А.

про звіти аспірантів з виконання індивідуального плану

роботи за другий рік навчання в аспірантурі (протягом 2017-2018 навчального
року): ПУШКАРЬОВА І.М., ЄВТУШЕНКО О.Г., ОНИЩЕНКО О.В. та
ВЕРЕНЧУК А.О. за перший рік навчання (звіти додаються).
Зав. каф. ХТ та ГРС проф. ПРІСС О.П.: про звіт аспіранта БУРЯНІНОЇ
К.В. з виконання індивідуального плану роботи за третій

рік навчання в

аспірантурі (протягом 2017-2018 навчального року), (звіт додається).

Зав. каф. ГЕЗ проф. ДАЦЕНКО Л.М. про звіти аспірантів з виконання
індивідуального плану роботи: ЧАБАНОВОЇ Ю.В. за третій рік навчання в
аспірантурі (протягом 2017-2018 навчального року), (звіти додаються).
УХВАЛИЛИ: затвердити звіти, перевести на наступний рік, побажати
успішного захисту.
5. СЛУХАЛИ:
Декана факультету АТЕ, доц. ІВАНОВУ І.Є.:
- зміни в індивідуальному графіку студентів;
- 12.09.18 р. на 8.15 працюємо з індивідуальщіками (станом на 10.09 – 132
справи);
- зустріч з ректором 19.09.18 Р. на 8.00 в ЦК і Д (явка 100%);
- план профорієнтаційних заходів пропоную залишити як є - від кожного
факультету буде представник у школі. Відповідні за профорієнтацію:
ПАЩЕНКО Ю.П., АНГЕЛОВСЬКА А.О., КУЛИК А.С., ІВАНОВА І.Є. Про
свої виїзди сповіщати Циновську Т.Т.;
- переформатування груп до 24.09.18 р. на звичайну та дуальну системи.
ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги.

Голова Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцент

І.Є. ІВАНОВА

Секретар Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцент

Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ

