
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

09 лютого 2021 р                        Мелітополь                                                № 05 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Т.в.о. Голови Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Галина ТАРАНЕНКО 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 15 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1 Підсумки складання зимової екзаменаційної сесії, аналіз організації 

навчального процесу для студентів, що мали дозвіл на вільне відвідування 

лекцій у 1 семестрі, їх якість та успішність. 

2 Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

«ХТтаГРС» в межах оновленої парадигми освітнього процесу. 

3 Стан працевлаштування випускників факультету за другім 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

4 Звіт про підвищення кваліфікації викладачів за програмами 

внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності у 2020-2021 н.р. Шляхи 

активізації процесу підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування 

в закордонних та вітчизняних  закладах вищої освіти.  

5 Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: т.в.о. Голови Вченої ради факультету агротехнологій та 

екології, доцента Галини ТАРАНЕНКО (звіт додається).  

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

2. СЛУХАЛИ: Зав. каф. ХТтаГРС, проф. Олесі ПРІСС (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

3. СЛУХАЛИ: т.в.о. Голови Вченої ради факультету агротехнологій та 

екології, доцента Галини ТАРАНЕНКО: минулого тижня відбулася зустріч з 

ректором,явка студентів 90%. На факультеті високий рівень 

працевлаштування за спеціальністю. Найкраща ситуація у Агрономів та 

Харчових технологів. Всі студенти предоставили документи. 



ВИСТУПИЛИ: зав. каф. ЦБ, проф. Юрій РОГАЧ: пропоную посилити 

співпрацю студентів з відділом по зв`язку з виробництвом. 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

4.СЛУХАЛИ: 

Юрія РОГАЧА: по каф. ЦБ в поточному році 4 викладача пройшли 

підвищення кваліфікації (Київ НУБіП). Заплановане стажування у Харкові 

перенесено із-за карантину на осінь. 

Олесю ПРІСС: заплановано на весну стажування по спеціальності ГРС 

(ресторани «Пан і Пані», «Пінта») та в університеті Боберського во Львові. 

Деякі викладачі пройшли восени в НУБіП. 

Любов ПОКОПЦЕВУ: пройшли в цьому році в НУБіП 6 викладачів. 

Планується ще стажування лютий-червень майже всіма викладачами в ДПДГ 

та Мелітопольська черешня та в Миколаївському аграрному університеті. 

Максима КОЛЕСНІКОВА: пройшли стажування 5 викладачів, всі інші 

планують в 2022 році. Приймаємо участь у семінарах нового проекту ЄВКО. 

Юлію ЧЕБАНОВУ: 3 викладачі пройшли стажування 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

5. СЛУХАЛИ: Т.в.о. декана ф-ту АТЕ Галину ТАРАНЕНКО:  

В «Різному» було розглянуто питання про: 

5.1 Триває перевірка пар навчальною частиною та деканатом; 

контролюємо сплату за навчання;  

5.2 13.02 об 11.00 в Zoom пройде зустріч деканату зі студентами, які 

подавали документи на дуальне та індивідуальне навчання; 

5.3 13.02 о 12.00 в Zoom відбудеться день Відкритих дверей; 

5.4 Слідкування дотримання соціальної дистанції серед студентів та 

викладачів; 

5.5 План стажування здати до п`ятниці Подшивалову Г.В.; 

5.6 Навчальні плани чекає Ломейко О.П.; 

5.7 Триває перевірка нового сайту, прохання показати динаміку;  

5.8 На цьому тижні почались зрізи знань, графік надають на кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ:  прийняти інформацію 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 


