
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

11 лютого 2020 р                        Мелітополь                                                № 05 

 

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 Підсумки складання зимової екзаменаційної сесії, аналіз організації 

навчального процесу для студентів, що мали дозвіл на вільне відвідування 

лекцій у 1 семестрі, їх якість та успішність 

2 Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі 

«Рослинництво ім. проф. Калитки» згідно критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми та нової парадигми акредитації 

3 Підсумки роботи студентської Ради факультету АТЕ за 2019 рік та 

мета, задачі роботи студентської Ради факультету АТЕ в 2020 р. 

4 Про організацію виховної роботи на факультеті АТЕ та гуртожитку 

№ 1,4. 

5 Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: заст. декана з НР ТАРАНЕНКО Г.Г. (звіт додається).  

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

2. СЛУХАЛИ: зав. каф. «Рослинництво ім. проф. Калитки», д.с.-г.н. 

ЄРЕМЕНКО О.А. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

3. СЛУХАЛИ: заст. голови студ. ради ф-ту АТЕ АЙБЄТОВУ А. (звіт 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: РОГАЧ Ю.П.: пропоную навчати студентів на кураторських 

годинах правилам першої допомоги або організовувати тренінги в межах 

профорієнтації разом з кафедрою Цивільної безпеки.  

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома. 



4.СЛУХАЛИ: декана ф-ту з ВР ШЛЄІНУ Л.І. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

5. СЛУХАЛИ: декана ф-ту АТЕ ІВАНОВУ І.Є.:  

5.1 Про зміни в складі Вченої ради факультету АТЕ. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1.1 Вивести із членів Вченої ради факультету АТЕ доцента 

ГРИГОРЕНКО О.В., доцента Щербину В.В. 

5.1.2 Ввести до складу Вченої ради факультету АТЕ доцента 

ТАРАНЕНКО Г.Г. та ст.викл. БІЛОУСОВУ З.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 

5.2 Готуємося до олімпіад 1, 2 туру. В оліімпіаді на каф. ХТ та ГРС можуть 

приймати участь і агрономи і садівники, проводитись буде за двома 

секціями;  

5.3 Провести представлення освітніх програм для студентів. Це повинно бути 

цікаво; 

5.4 Терміни навчальних планів представлені; 

5.5 12.02 в ауд. 1.127 о 8.00 збираються викладачі спеціальностей які 

проходять акредитацію; 

5.6 Тривають перевірки навчальною частиною; 

5.7 Активізувати роботу кураторам у зв’язку з відвідуванням занять 

студентами; 

5.8 Державна атестація магістрів. Пошити 100 мантій для студентів, 

отримувати черех деканат в клубі; 

5.9 затвердження проектних груп забезпечення на всю спеціальність 

(кількість осіб: одна особа – проф., викл. на 30 студ.). 

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 


