
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

24 січня   2020 р                         Мелітополь                                                № 04 а 

 

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: 18 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1 Про надання творчої відпустки для закінчення дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук старшому викладачу кафедри ХТ та ГРС 

Бандурі І.І. 

2 Різне. 

 

1. Декана факультету АТЕ, доцента ІВАНОВУ І.Є. про надання творчої 

відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук старшому викладачу кафедри ХТ та ГРС БАНДУРІ І.І.: згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 року Відповідно 

до статті 16 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів 

України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих 

відпусток, що додаються: на час творчих відпусток за працівниками 

зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата. Порядок обчислення 

середньої заробітної плати визначається згідно із законодавством. 

 Тема дисертації: «Наукові засади формування якості істівних грибів родів 

Pleurotus, Cyclocybe, Flammulina та Calocybe» зі спеціальності 201 «Агрономія». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960504.html


 Науковий консультант доктор с.-г.н., професор, академік НААН Украіни 

ХАРЕБА В.В. 

ВИСТУПИЛИ: Зав. каф. ХТ та ГРС, проф. ПРІСС О.П.: більше 10 років 

БАНДУРА І.І. працює над цією науковою темою; кожен рік в звітах вона 

доповідала про результати наукових досліджень. Дослідження доведені до 

логічного завершення. На засіданні кафедри було вирішено хлопотати про 

надання творчої відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук старшому викладачу кафедри ХТ та ГРС БАНДУРІ І.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1.1 Надати творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук старшому викладачу кафедри ХТ та ГРС 

Бандурі І.І. зі збереженням заробітної плати строком з 10.02 – 10.05.2020 року. 

2. СЛУХАЛИ: Декана фак-ту ІВАНОВУ І.Є.:  

2.1 Відбулась метод рада: з’явились вимоги з формування навчальних планів, 

передивитись і зустрінимось у понеділок; 

2.2 Стартує макет нового індивідуального плану на пілотному проекті 

дуального навчання; 

2.3 Заборгованість за навчання; 

2.4 Для навчально-виробничого центру «Лазурне» потрібна допомога у 

травленні мишей. 

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 


