
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

20 квітня 2021 р                        Мелітополь                                                № 07 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Т.в.о. Голови Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц.  Галина ТАРАНЕНКО 

Секретарка Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 19 осіб з 21 членів ради 

 

Порядок денний: 

1. Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 у 2 семестрі. Підсумки 

роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за 

індивідуальним графіком. 

2. Про методичне забезпечення та підготовку до КДІ першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3. Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі ЦБ з 

огляду оновленої парадигми навчального процесу. 

4. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: заступників декану факультету АТЕ: Юлію ЧЕБАНОВУ, Ніну 

НЄЖНОВУ про підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 у 2 

семестрі (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: завідуючих кафедрами: проф. Юрія РОГАЧА, проф. Олесю 

ПРІСС, доц. Любов ПОКОПЦЕВУ, доц. Сергія МОВЧАНА 

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Зав. кафедрою ЦБ, професора Юрія РОГАЧА про стан 

навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі «ЦБ» з огляду 

оновленої парадигми навчального процесу (звіт додається). 

 



ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги. 

 

4. Різне:  

4.1 СЛУХАЛИ: Галину ТАРАНЕНКО: 

4.1.1 На кафедри надіслано контракти на всіх співробітників, 

продивитись пункти і до 29.04.21 р. надати пропозиції. Після 1.05.21 р. буде 

обговорення в Zoom. 

4.1.2 Щодо переносу пар: пропозиції надані, контролюється проведення 

пар кафедрою та учбовою частиною. По переносу екзаменів: розпорядження 

на кафедрах. 

4.1.3 З 1.05-10.05 вихідні дні. 

4.1.4 Контролювання плати за навчання та гуртожиток. 

4.1.5 24.04.21 р. день відкритих дверей за посиланням у Zoom. Організувати 

явку студентів та абітурієнтів. 

4.16 22.04.21 р. день народження факультету, викласти привітання на 

фейсбуці. 

4.1.7 Навчання на наступному тижні под. питанням. 

 

УХВАЛИЛИ:  прийняти інформацію до уваги. 

 

4.2 СЛУХАЛИ: зав.кафедри іноземних мов Світлану СИМОНЕНКО щодо 

затвердження програми вступного випробування з іноземної мови щодо 

вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за 

освітньо-науковою програмою «Агрономія» зі спеціальності «Агрономія» 

ВИСТУПИЛИ: Галина ТАРАНЕНКО с пропозицією затвердити програми 

вступного випробування з іноземної мови щодо вступу на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за освітньо-науковою 

програмою «Агрономія» зі спеціальності «Агрономія». 

ВИРІШИЛИ: затвердити програми вступного випробування з іноземної мови 

щодо вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор 

філософії» за освітньо-науковою програмою «Агрономія» зі спеціальності 

«Агрономія». 

 

4.3 СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи професорку Олесю ПРІСС щодо розгляду та 

рекомендації до впровадження у навчальний процес освітньо-професійної 

програми «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі 

знань 24 «Сфера обслуговування». Кваліфікація: бакалавр з готельно-



ресторанної справи. Розробники: О.П. Прісс, О.В. Григоренко, В.Ф. Жукова, 

Г.О. Федоренко, Д.О. Бондаренко. – 20 с. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати до впровадження у навчальний процес освітньо-

професійної програми «Готельно-ресторанна справа» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». 

 

 

Т.в.о. Голови  Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцентка                   Галина ТАРАНЕНКО 

 

Секретарка  Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцентка                          Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 


