
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

11 грудня  2018 р                            Мелітополь                                                № 04 

 

Засідання Вченої ради ф-ту АТЕ 

 

Голова  Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. І.Є. ІВАНОВА 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 17 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1 Звіт про атестацію аспірантів факультету АТЕ та НДІ АТЕ за 2017-2018 

н.р. 

2 Про хід виконання дипломних робіт магістрами 2-го року навчання 

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

технології» та стан підготовки студентів всіх КР до КДІ. 

3 Аналіз проведення та складання ПМК-2. Підсумки роботи на 

інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за індивідуальним 

графіком. Про роботу УВК та підготовки факультету до екзаменаційної сесії. 

4 Підсумки роботи студентської Ради факультету АТЕ за 2018 рік та мета, 

задачі роботи студентської Ради факультету АТЕ в 2019 р. 

5 Про організацію виховної роботи на фак-ті АТЕ та гуртожитку № 1. 

6 Різне. 

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

робіт.  

Зав. каф. Рослинництво ТОДОРОВА Л.В.: жоден не пише дипломну роботу, 

білети готові, чекають на підтвердження. Зав. каф. ЦБ: дипломів немає, всі 



здають екзамен. Зав. каф. ЕОНС СУХАРЕНКО О.І.: 6 студентів пишуть 

дипломні роботи (виконані на 70%), 9 здають КДІ. В.о. зав.каф.  ТПЗПСГ: 4 

дипломні роботи (готовність 70%) інші пишуть КДІ. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію в цілому. 

2. СЛУХАЛИ: І заст. декана з виховної роботи  ГРИГОРЕНКО О.В.  (звіт 

додається). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт. 

3. СЛУХАЛИ: голову студ. ради ф-ту АТЕ БІЛОГО Є. (звіт додається). 

4.СЛУХАЛИ: декана ф-ту з ВР ШЛЄІНУ Л.І. (звіт додається). 

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

- новий керівник газети «Агротаврія» Чупрун Леонід; 

- перевірити журнали: в кого іспити в кого заліки; 

- відпустка з 02.01. – 21.01.18 р. – викладачі, працюємо з 22.01.18 р.; 

допоміжний персонал з 01.01 – 14.01.18 р. – відпустка, з 15.01.18 р. стати до 

праці; 

- 25.12.17 р. – вихідний; 

- якщо в заліковій книжці немає допуску до сесії – екзамен не приймати; 

- 14.12 – 15.12.17 р. збирають з приводу працевлаштування: на 13.00 – ХТІ, на 

14.00 – агрономів; 

- на наступному тижні з 20.12. починається акредитація ЦБ та ХТІ; 

- відсоток по стипендіям 45%; 

- до 30.12.17 р. працюємо зі студентами, які мають незадовільні результати; 

- 13.12.17 р. в архіві відбудеться процедура списання курсових робіт,потрібен 1 

лаборант від кафедри. 

 

Голова Вченої ради факультету   

агротехнологій та екології, доцент І.Є. ІВАНОВА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 


