
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

15 травня 2020 р                          Мелітополь                                            № 08 

 

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: 17 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1 Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

ХТГРС згідно критеріїв оцінювання якості освітньої програми та нової 

парадигми акредитації. 

2 Про організацію науково-дослідної роботи студентів на факультеті 

АТЕ та участь студентів факультету в конкурсах та олімпіадах. 

3 Інформація голови профспілки факультету АТЕ про проведену 

роботу на факультеті впродовж поточного навчального року.  

4 Різне. 

1. СЛУХАЛИ:  доцента кафедри ХТГРС ГАПРІНДАШВІЛІ Н.А. про стан 

навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі ХТГРС згідно 

критеріїв оцінювання якості освітньої програми та нової парадигми 

акредитації (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт. 

2. СЛУХАЛИ:  заст. декана з Наукової роботи БІЛОУСОВУ З.В. (звіт 

додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти звіт. 

3. СЛУХАЛИ: голову профспілки ЩЕРБАКОВУ Н.В. (інформація про 

проведену роботу додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти до відома.  

4. Різне 

4.1 СЛУХАЛИ: про затвердження навчального посібника  



ДОПОВІДАЛА: ШЛЄІНА Л.І. про посібник «Українська мова» (за 

професійним спрямуванням). 

Посібник-практикум для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство» (на 

основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання. 

Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного, 2020. 220с. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати навчальний посібник-практикум з дисципліни 

«Українська мова» (за професійним спрямуванням) до друку. 

4.2 СЛУХАЛИ: декана факультету ІВАНОВУ І.Є.:  

4.2.1 У зв’язку зі змінами, які відбулися на кафедрі ГЕЗ, пропоную вивести зі 

складу Вченої ради факультету АТЕ проф. ДАЦЕНКО Л.М. 

4.2.2  Ввести до складу Вченої ради факультету АТЕ к.т.н., доц. МОВЧАНА 

С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 

4.3 СЛУХАЛИ: зав. каф. ПВБ, доц. КОЛЕСНІКОВА М.О. Про зміни у складі 

проектної групи з розроблення освітньої-професійної програми «Садівництво 

та виноградарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». 

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 

 

 


