
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ 

10 листопада  2020 р                      Мелітополь                                                № 03 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Голова  Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. І.Є. ІВАНОВА 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 16 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1. Підсумки першого рубіжного контролю ПМК-1. Підсумки роботи на 

інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за індивідуальним 

графіком. 

2. Підсумки перевірки заповнення електронних журналів в межах 

спеціальностей факультету АТЕ. 

3. Інформація про підготовку до акредитації ОП «Садівництво та 

виноградарство» 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 ПОВ та БХ. 

4. Про стан підготовки студентів факультету до участі у ІІ турі Всеукраїнської 

олімпіади. Шляхи збільшення тематики (дисципліни) олімпіад для проведення 

на кафедрах факультету АТЕ.  

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: заст. декана з НР ТАРНЕНКО Г.Г. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

2. СЛУХАЛИ: заст. декана з НР НЄЖНОВУ Н.Г. (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти. 

3. СЛУХАЛИ: зав.каф. доц. Колесніков М.О., гаранта ОП «Садівництво та 

виноградарство» доц. Алєксєєву О.М. (звіт додається). 

4. СЛУХАЛИ: заст.декана з наук.роб. БІЛОУСОВА  З.В. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

5. СЛУХАЛИ: 

Декана факультету ІВАНОВУ І.Є.:  

5.1 Про перехід на дистанційне навчання в університеті та заходи 

запобігання епідемії коронавірусної інфекції; 



5.2 Подання інформації щодо стану здоров’я студентів та викладачів до 

деканату кожного дня у вигляді таблиці; 

ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги.  

5.3 ДОПОВІДАЛА:  АТОНОВА Г.В. про посібник «Випробування 

елементів деталей машин» (за професійним спрямуванням). 

 Випробування елементів деталей машин: навчально – методичний 

посібник для виконання лабораторних робіт (Частина 2) / Г .В. Антонова, О. Е.  

Мацулевич, О. В. Івженко, І. В. Пихтєєва, В. М.  Щербина, А. П. Чаплінський. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – с.109 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати навчальний посібник-практикум з дисципліни 

«Випробування елементів деталей машин» (за професійним спрямуванням) до 

друку. 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету   

агротехнологій та екології, доцент                              Ірина ІВАНОВА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент                              Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 


