
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

13 жовтня 2020 р                           Мелітополь                                                № 02 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Голова Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент  І.Є. ІВАНОВА 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 

 

Порядок денний: 

1. Інформація про проходження виробничих практик студентами факультету 

АТЕ у 2019-2020 н.р. та напрями вдосконалення практичної підготовки. 

Інформація про зв’язки кафедр з роботодавцями з питань збільшення баз 

практик та дуального навчання у 2020-2021 н.р. 

2. Про завантаження викладачами оновленої платформи навчально-

інформаційного порталу університету та організацію роботи студентів на 

ньому. 

3. Інформація про підготовку до акредитації ОП «Геодезія та землеустрій» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020-2021 н.р. Стан підготовки 

звіту-самоаналізу в межах акредитаційної справи та нової парадигми освітнього 

процесу на кафедрі ГЕЗ. 

4. Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті на 2019-2020 н.р. 

5. Різне. 

1. СЛУХАЛИ:  декана факультету АТЕ, доц. ІВАНОВУ І.Є. про проходження 

практик студентами факультету АТЕ у 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедрами: проф. РОГАЧ Ю.П., проф. Прісс, доц. 

Покопцева, доц. КОЛЕСНІКОВ М.О., доц. Мовчан (звіти додаються). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти. 

2. СЛУХАЛИ:  Заступника декану з НР ТАРАНЕНКО Г.Г., (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт. 

3. СЛУХАЛИ: Зав.каф. ГЕЗ про підготовку до акредитації ОП «Геодезія та 

землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020-2021 н.р. та 

про стан підготовки звіту-самоаналізу в межах акредитаційної справи та нової 

парадигми освітнього процесу на кафедрі ГЕЗ (звіт додається). 

 



УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт. 

4. СЛУХАЛИ:  

Голову ПОР сектора ф-ту АТЕ АНГЕЛОВСЬКУ А.О. (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт. 

5. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради факультету агротехнологій та екології, доц. 

ІВАНОВУ  І.Є.:  

5.1 Про організацію освітнього процесу в умовах карантину відповідно до 

листа МОН України №1/9-576 від 12 жовтня 2020 року «Щодо тимчасового 

переходу на дистанційне навчання». 

УХВАЛИЛИ:  Продовжити використання змішаного навчання на денній 

формі в період карантинних обмежень з 15.10.2020 р. по 15.11.2020 р. 

відповідно до листа МОН України №1/9-576 від 12 жовтня 2020 року «Щодо 

тимчасового переходу на дистанційне навчання». 

Результати голосування: «За» – 18; «Проти» – немає; «Утримався – немає. 

5.2 Потрібна інформація про студентів, які проживають у місті; ще раз оновити 

заяви стосовно голосування у нас в університеті, здати інформацію до середини 

наступного тижня 

ВИСТУПИЛИ:  

ТАРАНЕНКО Г.Г.: майже всі куратори провели роботу зі студентами на 

рахунок дистанційного навчання; відвідуваність контролюємо; перевіряємо 

оплату за гуртожиток та навчання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету   

агротехнологій та екології, доцент Ірина ІВАНОВА 

 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент                                    Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 


