
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

11 березня  2020 р                     Мелітополь                                                № 06 

 

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: 15 осіб з 21 члена ради 

 

Порядок денний: 

1 Інформація голів ДЕК про захист дипломних робіт та складання 

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

безпека», «Харчові технології» ОР «Магістр». 

2 Про методичне забезпечення та організацію проведення навчальних 

та виробничіх практик студентів ф-ту у 2019-2020 навчальному році. 

3 Про роботу навчально-методичної комісії факультету. 

4 Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

«ПВБ» згідно критеріїв оцінювання якості освітньої програми та нової 

парадигми акредитації. 

5 Стан працевлаштування випускників факультету ОР «Магістр». 

6 Різне. 

 

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

КДКЕ (звіти додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома. 

2. СЛУХАЛИ: зав. виробничої практики ЯКУНІЧЕВА Ю.О.: пропозиція – 

викласти на сайт «Вимоги до оформлення звітів». На сайті розміщені тільки 

60% робочих програм. В навчальній практиці може бути тільки звіт без 

щоденника. До кінця місіця здати всі електронні версії робочих програм. 

Пошуки баз практик, оформлення доп.угод, перелік баз практик. 

ВИСТУПИЛИ: голова метод. комісії ГРАНКІНА О.В.: 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. ГРАНКІНУ 

О.В. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти звіт. 

4. СЛУХАЛИ: зав. каф. ПОВБХ, доц. КОЛЕСНІКОВА М.О. (звіт додається).  

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт. 

5. СЛУХАЛИ: Начальника відділу по зв`язку з виробництвом Сингаєвського 

В.А.: надати роботу протягом 6 місяців, терміном на 2 роки; випускник ВНЗ 

мают гарантію на працевлаштування, повинні звертатись в центр зайнятості. 

Потрібно відео резюме. 

6. Різне: 

СЛУХАЛИ: декана факультету АТЕ ІВАНОВУ І.Є.:  

6.1 Почався наступний етап акредитації, до кінця березня ще тривають 

перевірки порталів;  

6.2 Висвітлювати побільше інформації про статусні моменти; 

працюємо з питань удосконалення освітніх програм; 

6.3 З питань короновіруса: поки що немає  відмови у закордонній 

практиці. Будуть вирішуватись питання про повернення коштів, якщо вже 

поїздка проплачена; 

6.4 Рейтинг викладачів в положенні на сайті; 

6.5 Буде мінятись вартість навчання; 

6.6 Профорієнтаційна робота, олімпіади в школах; 

6.7 Активно працюємо над вибірковими дисциплінами; 

6.8 УВК возобновляє свою роботу, на 1.04 чекаємо студентів з 

батьками; 

6.9 Дайте список дат круглих столів для магістрів. 

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 

 


