
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ 

08 грудня 2020 р                            Мелітополь                                                № 04 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Т.в.о. Голови Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Г.Г. ТАРАНЕНКО 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 17 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1. Про хід підготовки до ДА, яка передбачена затвердженими 

стандартами України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня вищої освіти: виконання дипломних робіт бакалаврами 4 курсу та 

магістрами 2-го року навчання спеціальностей факультету та стан підготовки 

студентів  до КДІ згідно вимог стандартів. 

2. Про підготовку факультету до екзаменаційної сесії (питання оплати 

студентами навчання за І семестр, питання відвідування занять та потенційні 

результати ПМК 2, сесії, перелік боржників з формування списку для 

представлення зав. кафедр) 

3. Стан співпраці кафедр факультету з міжнародними установами у 2020 

році. Шляхи підвищення рівня міжнародної діяльності кафедр факультету у 

2021 році. 

4. Підсумки роботи студентської Ради факультету АТЕ за 2020 рік та 

мета, задачі роботи студентської Ради факультету АТЕ в 2021 р. 

5. Про організацію виховної роботи на факультеті АТЕ та гуртожитку №1 

6. Різне. 

 

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

робіт.  

Зав. каф. ЦБ РОГАЧ Ю.П.: дипломів немає, всі здають екзамен. Зав.каф. 

ХТ та ГРС ПРІСС О.П.: бакалаври всі пишуть дипломні роботи (готовність 60 

%),  магістри -  8 дипломних робіт (готовність 85 %) інші пишуть КДІ. Зав. каф. 

ГЕЗ МОВЧАН С.І.: жоден не пише дипломну роботу, всі здають КДІ. Зав. каф. 

Рослинництво ПОКОПЦЕВА Л.А.: бакалаври - жоден не пише дипломну 

роботу, всі пишуть КДІ, магістри - 9 дипломних робіт (готовність 85-90 %)  

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію в цілому. 



2. СЛУХАЛИ: Т.в.о. Голови Вченої ради факультету  ТАРАНЕНКО Г.Г.: ПМК 

2 ще не закінчилось і даних немає. 

3. СЛУХАЛИ: Зав. каф. ЦБ РОГАЧ  Ю.П.: співробітники кафедри прийняли 

участь у 10 міжнародних конференціях, 1 стаття, 2 роботи в Скопусі. Плануємо 

самі організувати міжнародну конференцію, є партнери в Німеччині, Англії та 

Казахстані. Зав. каф. плодоовочівництва, виноградарства  та біохімії 

КОЛЕСНІКОВА М.О.: багато наших студентів та викладачів приймали участь в 

українсько-канадському проекті UHBDP. Була конференція разом з 

викладачами із Німеччини на платіормі Zoom, складена програма, протокол 

конференції, також приймали участь в конференціях з Болгарією та Чехією. 

Викладачі проходять закордонне стажування, 8 статей в Skopus. Зав.каф. 

ХТГРС ПРІСС О.П.: співпрацюємо з представниками Шведського університету 

гостинності, провели з ними зустріч в Zoom, працюємо над договіром. Провели 

міжнародну конференцію з участю колег з США та Казахстану. По Польщі 

підготували договір. Підтвердили кандидатуру експерта, планується на весну 

приїзд з тренінгами по ГРС. Усні домовленості з Казахстаном.  

4.СЛУХАЛИ: голову студ. Ради факультету АТЕ Є. ШВЕДА (звіт додається). 

5.СЛУХАЛИ: заст. декана з ВР Шлєіна Л.І. Про організацію виховної роботи на 

факультеті АТЕ та гуртожитку №1(звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома 

6. СЛУХАЛИ: ТАРАНЕНКО Г.Г.: 

6.1 Моніторинг ОП; 

6.2  Ознайомлення викладачів кафедр щодо дотримання доброчесності під  

час сесії за особистим підписом; 

6.3  Сформувати списки студентів, що не з`явилися на сесію, або 

потребуватимуть подовження сесії; 

6.4  Слідкування дотримання соціальної дистанції серед студентів та 

викладачів; 

6.5  12.12.20 – день відкритих дверей (он-лайн); 

6.6  22.12.20 – семінар по інтерактивним дошкам; 

6.7  Оптимізація правових дисциплін;  

6.8  Доопрацювати сайт кафедри- розділ «Практична підготовка». 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 

Т.в.о. Голови Вченої ради факультету   

агротехнологій та екології, доцент                              Галина ТАРАНЕНКО 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент                              Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 


