
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

09 березня  2021 р                     Мелітополь                                                № 06 

 

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: 17 осіб з 21 члена ради 

 

Порядок денний: 

1. Інформація голів ДЕК про захист дипломних робіт та складання КДІ 

студентами за спеціальністю «Агрономія», «Екологія», «Цивільна безпека», 

«Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Про методичне забезпечення та організацію проведення навчальних 

та виробничих практик студентів факультету у 2020- 2021 навчальному році. 

3. Про роботу навчально-методичної комісії факультету. 

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

«Рослинництво імені проф. Калитки В.В.» з огляду оновленої парадигми 

навчального процесу. 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: заст. голів ДЕК про захист дипломних робіт та складання КДІ 

(звіти додаються). 

ВИРІШИЛИ: рекомендації голів ДЕК взяти до уваги. Оновити методичне 

забезпечення, організувати семінари до підготовки дипломних робіт. 

2. СЛУХАЛИ: зав. кафедрами факультеу АТЕ (звіти додаються). 

ВИСТУПИЛИ: голова метод. комісії Олена ГРИГОРЕНКО: в положенні 

прописано: якщо студент навчається на контракті, має право сам вибрати 

бази практик; якщо студент навчається на бюджеті, ми повинні 

запропонувати бази практик. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

3. СЛУХАЛИ: голову методичної комісії факультету АТЕ, доц. Олену 

ГРИГОРЕНКО (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти звіт. 



4. СЛУХАЛИ: зав. каф. Любов ПОКОПЦЕВУ про стан навчальної, 

методичної та наукової роботи на кафедрі «Рослинництво імені проф. 

Калитки В.В.» з огляду оновленої парадигми навчального процесу (звіт 

додається). 

5. Різне: 

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

В «Різному» було розглянуто питання про: 

5.1 10.03.21 р. кафедра ХТГРС організовує для студентів «Гостини на 

масляну»; 

5.2 Триває тиждень ПМК 1; 

5.3 Останній тиждень для закінчення навчальних планів; 

5.4 Слідкування дотримання соціальної дистанції серед студентів та 

викладачів; 

5.5 Продовжуємо збирати данні про захворівших; 

5.6 14.03.21 р. наш факультет приймає участь у святі «Масляна». 

 

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 

 


