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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: 16 осіб з 21 членів ради
Порядок денний:
1. Про організацію науково-дослідної роботи студентів на факультеті АТЕ та
участь студентів факультету в конкурсах та олімпіадах.
2. Інформація голови профспілки факультету АТЕ про проведену роботу на
факультеті впродовж поточного навчального року.
3. Про виконання зобов’язань, передбачених в контрактах науковопедагогічних працівників факультету агротехнологій та екології.
4. Різне.
1. СЛУХАЛИ: заст. декана з Наукової роботи Зою БІЛОУСОВУ (звіт
додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти звіт.
2. СЛУХАЛИ: голову профспілки Ірину КОРОТКУ (інформація про
проведену роботу додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ: зав. кафедрами про виконання зобов’язань, передбачених в
контрактах науково-педагогічних працівників факультету агротехнологій та
екології.
ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

4. Різне
4.1 СЛУХАЛИ: про затвердження навчальних посібників
ДОПОВІДАВ: Максим КОЛЕСНІКОВ про:
1) Навчально-методичний посібник «Органічне садівництво»
для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203
«Садівництво та виноградарство» (на основі повної загальної середньої
освіти). Укладачі: Герасько Т.В., Іванова І.Є., Алексєєва О.М., Пащенко Ю.П.
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного, 2021. 223с.
2) Навчально-методичний посібник «Хімія»» для здобувачів ступеня
вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (на основі
повної загальної середньої освіти). Укладачі: Герасько Т.В., Пащенко Ю.П.,
Коротка І.О., Покопцева Л.А., 2021. 218 с.
3) Посібник-практикум «Інтегрований захист рослин (польових,
плодових та овочевих культур)» для здобувачів ступеня вищої освіти
«Бакалавр» зі спеціальностей 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво та
виноградарство». Укладач: Розова Л.В., 2021. – 156 с.: іл.
ВИРІШИЛИ:
4.1.1 Рекомендувати Навчально-методичні посібники «Органічне
садівництво» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі
спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (на основі повної
загальної середньої освіти), «Хімія»» для здобувачів ступеня вищої освіти
«Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (на основі повної
загальної середньої освіти) та посібник-практикум «Інтегрований захист
рослин (польових, плодових та овочевих культур)» до друку.
4.2 СЛУХАЛИ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).
ДОПОВІДАЛА: завідувач кафедри ХТГРС, д.т.н., професор Олеся ПРІСС
про підвищення кваліфікації у Казахському національному аграрному
дослідницькому університеті. Термін стажування: з 21 квітня 2021 року по 24
квітня 2021 року. Форма стажування: з відривом від основного місця роботи.
Напрям стажування: практично-професійний. Мета – підвищення
педагогічної та професійної майстерності, поширення та освоєння
інноваційних технологій професійної освіти.
УХВАЛИЛИ:
4.2.1Затвердили звіт про підвищення кваліфікації (стажування)
відповідно до розглянутого та затвердженого індивідуального плану

стажування, з урахуванням пропозицій щодо вдосконалення навчального
плану.
Результати голосування :
«за»
- 16 ;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.
4.3 СЛУХАЛИ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).
ДОПОВІДАВ: доцент кафедри ЦБ Олег ЯЦУХ про підвищення кваліфікації
у ТОВ «Якимівський комбікормовий завод», смт. Якимівка Запорізької
області.
Термін стажування: з 16 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року. Форма
стажування: без відриву від основного місця роботи. Напрям стажування:
практично-професійний. Мета – удосконалення практичного досвіду.
УХВАЛИЛИ:
4.3.1Затвердили звіт про підвищення кваліфікації (стажування)
відповідно до розглянутого та затвердженого індивідуального плану
стажування, з урахуванням пропозицій щодо вдосконалення навчального
плану.
Результати голосування :
«за»
- 16 ;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.
4.4 СЛУХАЛИ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).
ДОПОВІДАЛА: доцент кафедри ЦБ Ірина МОХНАТКО про підвищення
кваліфікації у Мелітопольському відділенні Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Запорізькій області.
Термін стажування: з 02 квітня 2021 року по 29 квітня 2021 року. Форма
стажування: без відриву від основного місця роботи. Напрям стажування:
практично-професійний. Мета – удосконалення практичного досвіду.
УХВАЛИЛИ:
4.4.1Затвердили звіт про підвищення кваліфікації (стажування)
відповідно до розглянутого та затвердженого індивідуального плану
стажування, з урахуванням пропозицій щодо вдосконалення навчального
плану.

Результати голосування :
«за»
- 16 ;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.
4.5 СЛУХАЛИ: про затвердження практикуму
ДОПОВІДАЛА: Віра МАЛКІНА про:
Практикум «Математична статистика в агрономії» для здобувачів
ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі
повної загальної середньої освіти). Укладачі: Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г.
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного, 2021.- 130с.
ВИРІШИЛИ:
4.5.1 Рекомендувати Практикум «Математична статистика в агрономії»
для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201
«Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти) до друку.
4.6 СЛУХАЛИ: про затвердження конспекту лекцій та навчальнометодичного посібника
ДОПОВІДАЛА: Олена ГРИГОРЕНКО про:
1) Григоренко О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етнічні кухні» для
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої
освіти). Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 93 с.
2) Григоренко О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етнічні
кухні» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної
загальної середньої освіти). Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 155 с.
ВИРІШИЛИ:
4.6.1 Рекомендувати Конспект лекцій з дисципліни «Етнічні кухні» для
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої
освіти) та Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етнічні кухні» для
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої
освіти).

4.7 СЛУХАЛИ: т.в.о. декана факультету Галину ТАРАНЕНКО:
4.7.1 19.05.21 р. о 13.00 у Zoom день відкритих дверей (Агрокебети) –
студенти 4х курсів усіх спеціальностей обов’язково реєструються та беруть
участь разом з кураторами (посилання надіслано кураторам 17.05.21 р.);
4.7.2 21.05.21 р. у екопарку відбудеться Екопікник, студенти
спеціальності ЕК обов’язково реєструються та беруть участь (посилання
надіслано зав. каф.);
4.7.3 25.05.21 р. обговорення стратегій інтернаціоналізації на ВР
ТДАТУ;
4.7.4 До 01.06.21 р. провести опитування на ОП щодо пілотного
проекту з дуальної освіти та завершити звітування;
4.7.5 Провести атестацію студентів, які навчаються на дуальній формі
(із запрошенням Ломейко О.П. та Якунічева Ю.О.). Розробити механізм
контролю студентів дуальної форми навчання;
4.7.6 Гарантам та зав. кафедрами у червні провести аналіз змісту
програм навчальних дисциплін разом зі студентами;
4.7.7 До 21.05.21 р. необхідно надати ПІБ студентів з кожної
спеціальності
для роботи в приймальній комісії 3 7.07 по 30.07.21 р. Графік гнучкий.
4.7.8 Реєстрація на ЄВІ до 03.06.21 р.
4.7.9 Д 15.06.21 р. надати до НМЦ рейтинг викладачів;
4.7.10 Заборгованість за навчання та гуртожиток – підстава для не
допуску до сесії;
4.7.11 Ідентифікаційна ціна на 2021 – 2022 н.р.:
БК – 19185 грн
МБ – 24940 грн
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Т.в.о. Голови Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцентка

Галина ТАРАНЕНКО

Секретарка Вченої ради факультету
агротехнологій та екології, доцентка

Нона ГАПРІНДАШВІЛІ

