
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ 

10 грудня 2019 р                            Мелітополь                                                № 04 

 

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 

Присутні: 17 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання дипломних робіт магістрами 1-го та 2-го року 

навчання спеціальностей «Агрономія», «Екологія», «Цивільна безпека», 

«Харчові технології» та стан підготовки студентів всіх ОР до КДІ  

2. Аналіз стану проведення та складання другого рубіжного контролю 

ПМК-2. Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що 

навчаються за індивідуальним графіком. Про роботу УВК та підготовки 

факультету до екзаменаційної сесії. 

3. Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

«Геоекологія та землеустрій» згідно критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми та нової парадигми акредитації 

4. Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

«Цивільна безпека» згідно критеріїв оцінювання якості освітньої програми та 

нової парадигми акредитації 

5. Про ознайомлення з Кодексом честі, антикорупційною програмою та 

питання нової освітньої траекторії, що буде реалізована у 2019 2020 н.р. 

6 Різне. 

1. СЛУХАЛИ: інформацію від зав. кафедрами про хід виконання дипломних 

робіт.  

Зав. каф. Рослинництво ЄРЕМЕНКО О.А.: жоден не пише дипломну 

роботу, всі пишуть КДІ. Зав. каф. ЦБ РОГАЧ Ю.П.: дипломів немає, всі здають 

екзамен. Зав. каф. ГЕЗ ДАЦЕНКО Л.М.: жоден не пише дипломну роботу, 22 

здають КДІ. Зав.каф. ХТ та ГРС: 6 дипломних робіт (готовність 70%) інші 

пишуть КДІ. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію в цілому. 

2. СЛУХАЛИ: заст. декана з виховної роботи ГРИГОРЕНКО О.В. та 

НЄЖНОВА Н.Г. (звіти додаються). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти. 



3. СЛУХАЛИ: зав. кафедри ГЕЗ, проф. ДАЦЕНКО Л.М. (звіт додається). 

4.СЛУХАЛИ: зав. кафедри ЦБ, проф. РОГАЧА Ю.П. (звіт додається). 

5.СЛУХАЛИ: Декана фак-ту ІВАНОВУ І.Є.: про ознайомлення з Кодексом 

честі, антикорупційною програмою та питання нової освітньої траекторії, що 

буде реалізована у 2019 2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома 

6. СЛУХАЛИ: Декана фак-ту ІВАНОВУ І.Є.: 

6.1 Перевірити журнали: в кого іспити в кого заліки; 

6.2 30-31.12. – відпрацьовуємо по суботах, 1.01 – вихідний, 2-3.01 – робочі дні; 

6.01 – вихідний; далі всі дні робочі. З 13.01.19 р. починається другий семестр; 

6.3 25.12.19 р. – вихідний; 

6.4 Якщо в заліковій книжці немає допуску до сесії – екзамен не приймати; 

6.5 До 28.12.19 р. працюємо зі студентами, які мають незадовільні результати; 

ВИРІШИЛИ: інформацію 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 


