
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

31 серпня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 01 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Григоренко О.В.; Герасько Т.В., Тодорова Л.В., Ганчук М.М., 

Кулик А.С. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження плану роботи  та складу методичної комісії факультету  АТЕ   

на 2018-19 н.р. 

2. Розгляд робочих та тимчасових навчальних програм кафедр на поточний 

навчальний рік. 

3. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

1. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради факультету АТЕ Гранкіну О.В. про 

затвердження плану роботи  та складу методичної комісії факультету АТЕ   

на 2018-2019 н.р.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи  та склад методичної комісії ф-ту АТЕ   

на 2018-2019 н.р. 

Рішення прийнято одноголосно. 



ПЛАН 

проведення засідань методичної комісії 

факультету “Агротехнологій та екології” 

№ Дата Порядок денний Готує 

1 
Серпень 

2018 р. 

1 Затвердження плану роботи та складу 

методичної комісії факультету АТЕ на 

2018-2019 навчальний рік. 

2 Затвердження робочих програм. 

Гранкіна О.В. 

 

Члени комісії 

2 
Вересень 

2018 р. 

1 Аналіз стану підготовки та якості 

навчально-методичних комплексів на  

1 семестр 2018-2019 н.р. 

2 Удосконалення екзаменаційних 

завдань КДКЕ  для здобувачів вищої 

освіти факультету АТЕ (спец. 

«Агрономія», ЕОНС, ОП та ХТІ, ГРБ). 

3 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

3 
Жовтень 

2018 р. 

1 Удосконалення положення про ДА 

здобувачів вищої освіти факультету АТЕ 

(спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП та 

ХТІ,ГРБ). 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

4 
Листопад 

2018 р. 

1 Про впровадження та роботу з 

електронним журналом. 

2 Про організацію та методичне 

забезпечення самостійної роботи 

студентів. 

3 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

5 

Грудень 

2018 р. 

 

1 Аналіз стану методичного 

забезпечення дипломного проектування. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

6 
Січень 

2019 р. 

1 Про стан підготовки електронних 

навчальних курсів з дисциплін, які 

викладаються на кафедрах. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 



 

2. СЛУХАЛИ:  про затвердження робочих та тимчасових навчальних 

програм кафедр на поточний навчальний рік. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити представлені робочі та тимчасові навчальні 

програми кафедр на поточний навчальний рік, відповідно до кількості 

навчальних дисциплін, що викладаються: 

Кафедра цивільної безпеки – 23 

Кафедра геоекології і землеустрою – 19 

Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи – 27 

Кафедра рослинництва» – 34 

Кафедра плодівництва,виноградарства та біохімії – 28 

Інші – 50. 

3. СЛУХАЛИ:  

1)професора Даценко Л.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження 

у навчальний процес завдань комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену: 

1. Комплекту завдань комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за ОР «Бакалавр», напрям підготовки 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» денної форми навчання. Автори: д.б.н., професор 

Волох А.М., д.б.н., професор Лисенко В.І., к.б.н., доцент Тарусова Н.В., 

7 
Лютий 

2019 р. 

1 Аналіз стану підготовки та якості 

навчально-методичних комплексів на  

2 семестр 2018-2019 н.р. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

 

Члени комісії 

8 
Березень 

2019 р. 

1 Про стан навчально-методичної 

роботи на факультеті. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

 

9 
Квітень 

2019 р. 

1 Про створення електронного 

посібника з дисципліни. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

 

10 
Травень 

2019 р. 

1 Про методичне забезпечення 

виробничих і навчальних практик на 

факультеті АТЕ. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Члени комісії 

 

11  

Червень 

2019 р. 

1 Звіт про роботу методичної комісії 

факультету в 2018-2019 навчальному 

році. 

2 Затвердження методичних розробок 

кафедр. 

Гранкіна О.В. 

 

Члени комісії 



к.б.н., доцент Щербина В.В., ст. викладач Ганчук М.М., асистент 

Антоновський О.Г., асистент Скиба В.П. - 31с. 

2. Комплекту завдань комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за ОР «Магістр» зі спеціальності 101 

«Екологія» денної форми навчання. Автори: д.б.н., професор Лисенко В.І., 

к.б.н., доцент Щербина В.В., ст. викладач Зінов’єва О.Г., асистент Скиба 

В.П. - 31с. 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Сільськогосподарські меліорації» для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Агрономія» ОР «бакалавр» Автор :доц.. Мовчан 

С.І.(загальна кількість 14 м.в.) 

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Сільськогосподарські меліорації» для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Агрономія» (скорочений термін навчання) ОР «бакалавр» на 

базі молодшого спеціаліста) Автор :доц.. Мовчан С.І. (загальна кількість 6 

м.в.) 

5. ВИРІШИЛИ:  Методичні розробки рекомендувати до впровадження у 

навчальний процес  

 

Голова                                             О.В. Гранкіна  

 

Секретар                                          Т.В. Герасько 

  

 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

21 вересня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 02 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні: Григоренко О.В.;  Герасько Т.В., Тодорова Л.В., Ганчук М.М., 

Кулик А.С. 

 

Порядок денний: 

1 Аналіз стану підготовки та якості навчально-методичних комплексів на  

1 семестр 2018-2019 н.р. 

2 Удосконалення екзаменаційних завдань КДКЕ  для здобувачів вищої освіти 

факультету АТЕ (спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП, ЦБ та ХТІ). 

3. Затвердження методичних розробок кафедр. 

4. Різне 

 

1.СЛУХАЛИ: Голову методичної ради ф-ту АТЕ Гранкіну О.В. про стан 

підготовки та якості навчально-методичних комплексів на  

1 семестр 2018-2019 н.р. 

 

ВИРІШИЛИ: привести НМКД у відповідність з новими Положеннями про 

робочі програми та ККР. 

 

2.СЛУХАЛИ: Голову методичної ради ф-ту АТЕ Гранкіну О.В. про 

організацію державного екзамену з усіх спеціальностей ф-та АТЕ та 

удосконалення екзаменаційних завдань КДКЕ  для здобувачів вищої освіти 

факультету АТЕ (спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП, ЦБ та ХТІ) 

ВИСТУПИЛИ: доц. Єременко О.А., Герасько Т.В., Колесніков М.О. 

ВИРІШИЛИ: привести у відповідність з освітніми програмами екзаменаційні 

завдання КДКЕ  для здобувачів вищої освіти факультету АТЕ (спец. 

«Агрономія», ЕОНС, ОП, ЦБ та ХТІ). 

 

3. СЛУХАЛИ: 



 1) Гранкіну О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес навчального посібника «Практикум з дисципліни 

«Управління цивільною безпекою» для здобувачів вищої освіти ОР 

«Магістр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»/ Упорядник: Гранкіна 

О.В.,  / - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 120 с. 

ВИРІШИЛИ:  Методичні розробки рекомендувати до впровадження у 

навчальний процес на факультеті АТЕ  в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті. 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  завідувача кафедри харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи д.т.н., проф. ПРІСС О.П. про подання 

кандидатури ЖУКОВОЇ В.Ф. на вчене звання доцента кафедри харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи. 

Жукова Валентина Федорівна – 1982 р.н. 

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2004 р. за 

спеціальністю – механізація сільського господарства. Закінчила Харківський 

державний університет харчування та торгівлі у 2014 р. за спеціальністю – 

технологія харчування. 

Кандидат сільськогосподарських наук з 2012 р. Дисертацію захищено 

14 березня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету 

біоресурсів та природокористування України Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, отримано диплом ДК № 006514. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-

ІV рівнів акредитації – 7 років 5 місяців в ТДАТУ. 

Основні навчальні курси, які викладає здобувач: 

– лекції з дисципліни «Технологія оздоровчих продуктів» 

спеціальність 181 «Харчові технології», для студентів здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» (30 годин); 

– лекції з дисципліни «Первинна обробка продукції польових 

культур» спеціальність 201 «Агрономія», для студентів здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» (28 годин); 

– лекції з дисципліни «Основи фізіології і гігієни харчування» 

спеціальність 181 «Харчові технології», для студентів здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» (28 годин). 

Методичне забезпечення основного навчального курсу, який веде 

здобувач, схвалено та рекомендоване до видання науково-методичною 

комісією факультету агротехнологій та екології ТДАТУ. 

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт за напрямом 

кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, державної 

науково-технічної підпрограми «Обґрунтування та розробка нових і 

вдосконалення існуючих технологій охолоджених та консервованих 

рослинних продуктів» (державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ 

0116U002734, 2016-2020 рр.) ТДАТУ. 

Отримала сертифікат B2 (Certificate Level B2) в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна, (№ 2018-43), 2018. 



Пройшла стажування у Польщі (тема стажування: 

«Інтернаціоналізація вищої освіти»), Університет Collegium Civitas, Варшава, 

20.06.2018-11.07.2018 року. 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

Має 62 публікації, з них 46 наукових праць та 16 навчально-

методичних, у тому числі 26 наукових праць опубліковані у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, 7 патентів на корисну модель 

України, 1 навчальний посібник. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 20 праць, з них 

16 наукових статей та 4 тезиси, у т.ч. після захисту 5 публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of 

Science. 

Дані апробації професійної діяльності 

Відкрита лекція на тему «Функціональні харчові продукти: 

характеристика, призначення, роль в харчуванні» з дисципліни «Технологія 

оздоровчих харчових продуктів» була проведена для 3 курсу здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» 

факультету агротехнологій та екології «11» вересня 2018 року. Лекція була 

обговорена на засіданні кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи. Дана позитивна оцінка. Протокол № 2А від 14.09.2018 р. 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, протокол №2А 

від 14.09.2018. Дана позитивна оцінка.  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати присвоїти вчене звання доцента по кафедрі 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи Жуковій В.Ф. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова                                             О.В. Гранкіна  

 

Секретар                                          Т.В. Герасько 

 

 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

27 жовтня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 03 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Григоренко О.В.; Герасько Т.В., Тодорова Л.В., Ганчук М.М., 

Кулик А.С. 

 

 

Порядок денний: 

1. Удосконалення Положення про ДА здобувачів вищої освіти факультету 

АТЕ (спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП, ЦБ та ХТІ). 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

1. СЛУХАЛИ: Голову методичної комісії ф-ту АТЕ Гранкіну О.В. про 

удосконалення Положення про ДА здобувачів вищої освіти факультету АТЕ 

(спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП, ЦБ та ХТІ). 

ВИРІШИЛИ: продовжити роботу над Положенням про ДА здобувачів вищої 

освіти факультету АТЕ (спец. «Агрономія», ЕОНС, ОП ,ЦБ та ХТІ). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) Толстолік Л.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок з виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Генетика та селекція», модуль  ІІ  «Селекція польових культур» 

для здобувачів вищої освіти ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 201 

«Агрономія»/ Упорядник: Толстолік Л.М. / - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 64 

с. 

2) Капінос М.В. щодо затвердження методичних вказівок для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни  «Сільськогосподарська мікробіологія» для 

студентів 2 курсу спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство / 

Упорядники: доц., Іванова І.Є., ас. Капінос М.В. / - Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – 58 с. 

3) Гранкіну О.В. про практикум з дисципліни «Промислова екологія» /автор 

Мохнатко І.М. для здобувачів спеціальності 263 «Цивільна безпека» ОР 

«бакалавр» - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 164с. 



ВИРІШИЛИ:  Представлені методичні розробки рекомендувати до 

впровадження у навчальний процес на факультеті АТЕ  в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті.   

 

Голова                                             О.В. Гранкіна  

 

Секретар                                          Т.В. Герасько 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

28 листопада 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 04 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Григоренко О.В.; Герасько Т.В., Тодорова Л.В., Ганчук М.М., 

Кулик А.С. 

 

Порядок денний: 

1.Про впровадження дуальної системи освіти. 

2.Про організацію та методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

3.Затвердження методичних розробок кафедр. 

1.СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про впровадження та методичне 

забезпечення  дуальної освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   доц. Григоренко О.В.,Тодорова Л.В. 

ВИРІШИЛИ: систематизувати відгуки викладачів про результати пробного 

впровадження дуальної освіти, винести результати на обговорення. 

2.СЛУХАЛИ: доц. Григоренко О.В. про організацію та методичне 

забезпечення самостійної роботи студентів.  

ВИСТУПИЛИ:   доц. Колесніков М.О., Тодорова Л.В.;  Прісс О.П. 

ВИРІШИЛИ: удосконалити методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів, привести їх у відповідність до нового Положення про організацію 

самостійної роботи студентів. 

3.СЛУХАЛИ:  

1)Толстолік Л.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок з виконання самостійних робіт з 

дисципліни «Селекція та сортовивчення польових культур» для здобувачів 

вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі ОКР 

«Бакалавр»). / Розробник: Толстолік Л.М. / - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 24 

с. 



2)Алексєєву О.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання самостійної роботи з  

навчальної дисципліни  «Вступ до фаху» для студентів за спеціальності 203 

«Садівництво і виноградарство» ОР «Бакалавр» / Розробник: Алексєєва О.М. 

/ - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 13 с. 

3) Єременко О.А. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес: 

1. Комплекту завдань до комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "МАГІСТР" зі 

спеціальності 201 "Агрономія" - 30 завдань (варіантів). 

2. Комплекту завдань до комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "БАКАЛАВР" зі 

спеціальності 201 "Агрономія" - 30 завдань (варіантів). 

3. Методичних рекомендацій з підготовки, написання і захисту дипломних 

робіт студентами освітнього рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» 

/ Єременко О.А., Рогач Ю.П., Алексєєва О.М., Тодорова Л.В. –Мелітополь. 

ТДАТУ, 2018. - 47 с. 

4. Програми комплексного державного кваліфікаційного екзамену для 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "МАГІСТР" зі спеціальності 201 

"Агрономія"- 6 стор. 

5. Програми комплексного державного кваліфікаційного екзамену для 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "БАКАЛАВР" зі спеціальності 

201 "Агрономія" - 8 стор. 

4)Гранкіну О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес: 

1.Програми комплексного державного кваліфікаційного екзамену для 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "БАКАЛАВР" зі спеціальності 

6.170202 "Охорона праці" - 8 стор. 

2.Програми комплексного державного кваліфікаційного екзамену для 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "МАГІСТР" зі спеціальності 263 

"Цивільна безпека"- 8 стор. 

3. Комплекту завдань до комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "МАГІСТР" зі 

спеціальності 263 "Цивільна безпека" - 30 завдань (варіантів). 

4. Комплекту завдань до комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем "БАКАЛАВР" зі 

спеціальності 6.170202 "Охорона праці" - 30 завдань (варіантів). 

 

ВИРІШИЛИ:  Представлені і розглянуті методичні розробки рекомендувати 

до впровадження у навчальний процес на факультеті АТЕ  в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті.   

 

Голова                                             О.В. Гранкіна  

 

Секретар                                          Т.В. Герасько 



  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

21.12.2018 р.                                                                 Мелітополь                                         

№ 05 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні: Григоренко О.В.;  Герасько Т.В., Тодорова Л.В., Ганчук М.М., 

Кулик А.С. 

 

Порядок денний: 

1. Аналіз стану методичного забезпечення дипломного проектування. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр, а також робочих програм з 

дисциплін 2-го семестру. 

1.СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про впровадження Положення про 

Державну атестацію здобувачів у ТДАТУ. 

ВИСТУПИЛИ:   доц. Колесніков М.О., Тодорова Л.В.,  Прісс О.П., 

Герасько Т.В. 

ВИРІШИЛИ: привести у відповідність методичні рекомендації випускових 

кафедр у відповідність з Положенням про Державну атестацію здобувачів в 

ТДАТУ. 

2.СЛУХАЛИ:  

1)  Гранкіну О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес конспекту лекцій з дисципліни «Промислова екологія» 

автор Мохнатко І.М. для здобувачів вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 

263 «Цивільна безпека» - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 240 с. 

2) Гранкіну О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес конспекту лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці» автори Мохнатко І.М.,Зоря М.В. для здобувачів 

вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» - 

Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 185с. 

 



 

ВИРІШИЛИ:  Представлені і розглянуті методичні розробки рекомендувати 

до впровадження у навчальний процес на факультеті АТЕ  в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті.   

 

Голова                                             О.В. Гранкіна  

 

Секретар                                          Т.В. Герасько 

 

 

 

 

 


