
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ

6 грудня 2019 р Мелітополь № 6

засідання кафедри плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету

Зав. каф., к.с.-г.н., доцент Колесніков М.О. 
Секретар, асистент Євстафієва К.С.

Присутні: 16 осіб з 17.

Порядок денний:

1. Обговорення діючої освітньої програми «Садівництво та виноградарство»

Доп. завідувач кафедри.

2. Результати І туру та підготовка студентів до ІІ туру Всеукраїнської 

предметної олімпіади з хімії, плодівництва, овочівництва, ботаніки та 

фізіології рослин.

Доп. викладачі кафедри.

3. Затвердження звітів з наукової роботи викладачів.

4. Затвердження екзаменаційних білетів.

5. Затвердження звіту з наукової роботи кафедри

6. Різне.

Доп. викладачі кафедри.

Доп. викладачі кафедри.

Доп. завідувач кафедри.

Доп. викладачі кафедри.



1. СЛУХАЛИ: Колеснікова Максима Олександровича - завідувач 

кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії ТДАТУ, 

щодо обговорення освітньо - професійної програми «Садівництво та 

виноградарство» та визнання освітньої траєкторії формування моделі 

фахівця за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» та 

необхідності модернізації освітньо-професійної програми та 

корегування навчального плану за спеціальністю 203 «Садівництво 

та виноградарство».

ВИСТУПИЛИ: доц. Іванова І.Є., доц. Нінова Г.В.

УХВАЛИЛИ: прийняти зміни, щодо модернізації освітньо-професійної 

програми та корегування навчального плану за спеціальністю 203 

«Садівництво та виноградарство».

2. СЛУХАЛИ: ст.вик. Пащенко Ю.П. про результати проведення І туру 

Всеукраїнської предметної олімпіади з хімії, яка була проведена серед 

студентів 2 курсу спеціальності «Харчові технології».

ВИСТУПИЛИ: доц. Іванова І.Є., доц. Нінова Г.В.

УХВАЛИЛИ: за результатами І туру Всеукраїнської предметної олімпіади з 

хімії та кількістю набраних балів присвоїти 1 призове місце Сидоренко 

Любові, яка отримала 29 балів (21ХТ), 2 призове місце - Вакасовій Карині, 

яка отримала 28 балів (21ХТ), 3 призове місце - Держак Аліні, яка отримала 

26 балів (21ХТ).

3. СЛУХАЛИ: доц. Колеснікова М.О. щодо затвердження звітів з наукової 

роботи викладачів.

УХВАЛИЛИ: звіти з наукової роботи викладачів затвердити.

4. СЛУХАЛИ: доц. Нінову Г.В. щодо затвердження екзаменаційних білетів з 

курсу «Плодівництво і виноградарство» -  для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки 203 «Розсадництво». Рорзробник: 

Нінову Г.В., к.с.-г.н., доц.

УХВАЛИЛИ: екзаменаційні білети затвердити.



5. СЛУХАЛИ: доц. Колеснікова М.О. щодо затвердження звіту з наукової 

роботи кафедри за 2019 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: звіти з наукової роботи кафедри за 2019 навчальний рік

затвердити.

6. СЛУХАЛИ: доц. Колеснікова М.О. щодо підготовки методичного та 

практичного матеріалів для проведення занять на 2020 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до уваги.

Завідувач кафедри плодоовочівництва,
виноградарства та біохімії
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Секретар, асистент К.С. Євстафієва


