
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

30 серпня 2017 р.                                    Мелітополь                                         

№ 01 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П., Григоренко О.В., Байбєрова С.С. 

Порядок денний: 

1 Затвердження плану роботи та складу методичної комісії факультету АТЕ 

на 2017-2018 навчальний рік. 

2 Затвердження робочих програм навчальних дисциплін. 

 

1.СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про затвердження плану роботи та складу 

методичної комісії факультету АТЕ на 2017-2018 навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ:   доц. Гранкіну О.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В.,  

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи  та склад методичної комісії 

факультету АТЕ на 2017-18 н.р. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ:  доц. Колесніков М.О., Тодорова Л.В., Сухаренко О.І., Прісс 

О.П. 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 у кількості : 

 

Каф. ОПБЖ – 24 

Каф. ЕОНС – 46 

Каф. ТПЗПСГ – 46 



Каф. «Рослинництво» – 38 

Каф. ПОВБХ – 36 

Інші – 21. 

 

  2. СЛУХАЛИ:   

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

навчальний процес Методичних рекомендацій до виробничої практики зі     

спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. - Мелітополь, 2017. - 16 с. (розробники Гранкіна О.В., Рогач 

Ю.П.); 

2)доц. Гапріндашвілі Н.А. . щодо розгляду та рекомендації до впровадження 

у навчальний процес навчально-методичного посібнику до виконання 

лабораторних робіт (ч.1 – 44 с., ч.2 – 36 с.) та методичних вказівок до 

виконання самостійних робіт (12 с.) з дисципліни «Управління якістю 

консервних виробництв» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 181 «Харчові технології»; 

3)доц. Григоренко О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес навчально-методичного посібнику до виконання 

лабораторних робіт (ч.1 – 122 с.) з дисципліни «Науково-дослідна робота» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»;  

4) Кулик А.С. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у навчальний 

процес методичних вказівок до виконання лабораторних робіт (49 с.) з 

дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології консервованих 

продуктів» та до виконання практичних робіт (138 с.) з дисципліни 

«Прогнозування збереження якості сировини та консервованих продуктів» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»; 

5)доц. Сердюк М.Є. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок до виконання лабораторних (ч.1 – 32 

с., ч.2 – 48 с.) та самостійних робіт з дисципліни «Інноваційні технології 

консервованих продуктів», методичних вказівок до виконання курсової 

роботи (40 с.) з дисципліни «Інноваційні технології консервованих 

продуктів», методичних вказівок до виконання магістерської роботи (35 с.) » 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»; 

6)Жукову В.Ф. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок до виконання лабораторних робіт 

(105 с.) та самостійних робіт (8 с.), пакету ККР з дисципліни «Основи 

фізіології і гігієни харчування», методичних вказівок до виконання 



лабораторних (55 с.) та самостійних робіт (8 с.) з дисципліни 

«Біотехнологічні процеси у технології консервованих продуктів» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»; 

7)Сухаренко О.І. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок до ДЕКу для здобувачів СВО 

«Бакалавр» (17 с.) та СВО «Магістр» (17 с.) зі спеціальності 101 «Екологія»; 

8)доц. Ломейка О.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» (18+33+17+24+47+28+41+35=243 с.) 

9)Загорко Н.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Технологічне обладнання консервної промисловості» зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» (20+24+24+16+24+20+20+20=168 с.) 

10)професора Сосницьку Н.Л. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес методичних вказівок до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Фізика з основами біофізики рослин» 

(24+14+13+16+14+10+10+16=117с.) 

11)ст. викладача Іщенко О.А. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес методичних вказівок до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Вища математика» для хдобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальностей 181 «Харчові технології», 203 «Садівництво та 

виноградарство», 263 «Цивільна безпека», 101 «Екологія», 193 «Геодезія» 

(100 с.) 

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  

 

28 вересня 2017 р.                                    Мелітополь                                         

№ 02 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П., Григоренко О.В., Байбєрова С.С. 

 

Порядок денний: 

1 Аналіз стану підготовки та якості навчально-методичних комплексів на  

1 семестр 2017-2018 н.р. 

 

2 Удосконалення екзаменаційних завдань КДКЕ  для здобувачів вищої освіти 

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

3. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

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

підготовки та якості навчально-методичних комплексів на  

1 семестр 2017-2018 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 факультету АТЕ та 

удосконалення екзаменаційних завдань КДКЕ  для здобувачів вищої освіти 

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



ВИСТУПИЛИ: доц. Тодорова Л.В., Герасько Т.В., Колесніков М.О. 

 

ВИРІШИЛИ: удосконалити екзаменаційні завдання КДКЕ  для здобувачів 

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

 

3. СЛУХАЛИ:  

1) доцента Сухаренко О.І. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисципліни Агроекологія» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (на основі повної загальної середньої освіти) , 

Частина 1 – 50 с.;  Частина 2 – 63 с.; автор – Сухаренко О.І. 

2)ст. викладача Іщенко О.А. щодо розгляду та рекомендації до впровадження 

у навчальний процес пакетів ККР з дисципліни «Вища математика» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальностей 181 «Харчові технології», 263 

«Цивільна безпека», 101 «Екологія», 203 «Садівництво та виноградарство», 

193 «геодезія та землеустрій»; 

3)ст. викладача Рожкову О.П. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес пакетів ККР з дисципліни «Фізика з 

основами біофізики» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальностей 201 

«Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство»; 

4)доц. Морозова М.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес пакету ККР з дисципліни «Фізика» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

5)доц. Данченка М.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес пакету ККР з дисципліни «Фізика» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія». 

ВИРІШИЛИ:  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  

 

27 жовтня 2017 р.                                    Мелітополь                                         

№ 03 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П., Григоренко О.В., Байбєрова С.С. 

 

Порядок денний: 

1. Удосконалення Положення про ДА здобувачів вищої освіти факультету 

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

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

1. СЛУХАЛИ: Голову методичної Ради ф-ту АТЕ Григоренко О.В. про 

удосконалення Положення про ДА здобувачів вищої освіти факультету АТЕ 

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

ВИРІШИЛИ: продовжити роботу над Положенням про ДА здобувачів вищої 

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

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) ас. Капінос М.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок для проведення лабораторних робіт 

з дисципліни  «Хімія», частина 1 (Загальна та неорганічна хімія) для 

студентів 1 курсу спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство / 

Упорядники: Білоус Е.С., Капінос М.В., Колесніков М.О. / - Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. – 59 с.; частина 2 (Аналітична хімія,) для студентів 1 курсу 

спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство / Упорядники: Білоус 

Е.С., М.В. Капінос, Колесніков М.О. / - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 24 с.;  

Частина 3 (Фізична та колоїдна хімія) для студентів 1 курсу спеціальності 

203 – Садівництво і виноградарство. Укладачі: Колесніков М.О., Капінос 



М.В., Білоус Е.С., Пащенко Ю.П.; методичних вказівок та завдань до 

самостійної роботи з хімії для студентів спеціальності 203 – Садівництво та 

виноградарство /Укладачі: Білоус Е.С., Капінос М.В. - Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. 56с. 

2) доц. Розову Л.В. щодо затвердження методичних вказівок до виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для студентів 

спеціальності 201 «Агрономія». – Мелітополь, ТДАТУ. 2017. – 17 с. 

Розробник: к.с.-г.н, доцент Розова Л.В. 

 

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  

 

28 листопада 2017 р.                                    Мелітополь                                         

№ 04 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Запрошені: к.п.н., доц. Тараненко Г.Г.; професор Рогач Ю.П. 

 

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 дуальної освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   доц. Колесніков М.О., 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) доц. Сухаренко О.І. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес виправлених комплексів до КДКЕ для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» - 34 с.; 

2) доц. Гранкіну О. В. щодо перезатвердження навчально-методичних 

комплексів до КДКЕ для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 6.170202 «Охорона праці»; 

3) доц. Прісс О.П. щодо перезатвердження комплексів до КДКЕ для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»; 

4)доц. Покопцеву Л.А. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва» 

для студентів ОР «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»; Методичних 

вказівок до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни 

«Управління якістю продукції рослинництва» для студентів ОР «Бакалавр» 

спеціальності 101 «Екологія»; 

5)ас. Ганчука М.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисциплін «Організація і технологія робіт на єгерських дільницях» - 31 с., « 

Основи галузевої економіки та підприємництва» - 34 с., «Основи 

електротехніки» - 45 с., «Основи правових знань» - 37 с. для студентів 

робітничої спеціальності 5169 «Єгер»;  

6)ас. Ганчука М.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Топографія з основами картографії» для студентів 1 курсу 

денної форми навчання для спеціальності 101 «Екологія». – 28 с.; 

методичних рекомендацій для проведення самостійної роботи з дисциплін 

«Топографія з основами картографії» для спеціальності 101 «Екологія» - 35 

с., «Ландшафтна екологія» - 19 с., «Екологічна безпека територій та 

акваторій» - 38 с., «Екологічний менеджмент та аудит» - 20 с. 

7) доц. Сухаренко О.І. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисциплін «Агроекологія» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 

6.0400106 «Екологія», ч.1 – 50 с., ч.2 – 63 с.; «Методика викладання 

дисциплін спеціалізації» для здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 101 

«Екологія», ч.1 – 70 с., ч.2 – 54 с. 

8)Колеснікова М.О. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 



"Фізіологія рослин з основами біохімії" для студентів скороченого терміну 

навчання за спеціальністю 201 "Агрономія" та 203 «СВ».- Мелітополь: 

ТДАТУ, 2017. - 22 с.; 

9) Герасько Т.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Пакет ККР з навчальної дисципліни «Хімія» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 

«Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста); Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 

«Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста); Методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 

«Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста); Пакет ККР з навчальної 

дисципліни «Основи біотехнології» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста); Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Основи біотехнології» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста); Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Основи біотехнології» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста);  

10) доц. Нінову Г.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 

«Овочівництво та баштанництво» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста) – 145 с.; Пакет ККР з дисципліни «Декоративне садівництво та 

квітникарство» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста) – 39 с.; 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Овочівництво 

та баштанництво» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста) – 15 с.; 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Декоративне 

садівництво та квітникарство» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста) – 15 с.; Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

курсу «Овочівництво закритого грунту та грибівництво» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі 

молодшого спеціаліста) – 15 с.; Пакет ККР з дисципліни «Овочівництво 

закритого ґрунту та грибівництво» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого 

спеціаліста) – 35 с.   



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

навчальний процес методичних вказівок до виконання самостійної роботи з 

курсу «Плодівництво та виноградарство» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» спеціальності 201 – «Агрономія» - 12 с. ; методичних 

вказівок до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з курсу 

«Плодівництво та виноградарство» до першого модуля за темою «Закладка 

плодового розсадника» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 201 – «Агрономія» - 21 с.; методичних вказівок до виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання з курсу «Плодівництво та 

виноградарство» до другого модуля за темою «Закладка плодового 

розсадника» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 

201 – «Агрономія» - 23 с.; пакету комплексних контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Плодівництво та виноградарство» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 – «Агрономія» - 9 с.; 

методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу «Плодівництво та 

виноградарство» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 201 – «Агрономія» - 97 с.;  

13) доц. Вельчеву Л.Г. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних рекомендацій для проведення лабораторних 

занять з Генетики та селекції сільськогосподарських культур для студентів 

спеціальності 201 – «Агрономія» ступінь вищої освіти «Бакалавр»; 

методичних рекомендацій до самостійної роботи з Генетики та селекції 

сільськогосподарських культур для студентів спеціальності 201 – 

«Агрономія» ступінь вищої освіти «Бакалавр»; 

14) доц. Колеснікова М.О. щодо затвердження навчальної практики з 

фізіології рослин (методичні вказівки) для студентів за спеціальністю 201 

"Агрономія" та 203"Садівництво та виноградарство". - Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. - 16 с.; пакета комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни 

"Фізіологія рослин з основами біохімії" для студентів спеціальності 201 

Агрономія - Мелітополь: ТДАТУ, 2017; методичних вказівок до 

лабораторних занять з дисципліни "Фізіологія рослин з основами біохімії" 

для студентів скороченого терміну навчання за спеціальністю 201 

"Агрономія".- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - 48с.; методичних вказівок до 

самостійної роботи з дисципліни "Фізіологія рослин з основами біохімії" для 

студентів скороченого терміну навчання за спеціальністю 201 "Агрономія" та 

203 «СВ».- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - 22 с.; 

15) доц. Іванову І.Є. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес методичних вказівок для виконання лабораторних та 

практичних робіт студентів з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

201 «Агрономія» (скорочений термін навчання на підставі молодшого 

спеціаліста) .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 30 с.; методичних вказівок для 

самостійної роботи студентів студентів з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 



спеціальності 201 «Агрономія» (скорочений термін навчання на підставі 

молодшого спеціаліста) .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 30 с.;  

16) ст.викл. Пащенко Ю.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження 

у навчальний процес методичних вказівок до лабораторних та практичних 

занять з дисципліни «Аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія» для 

студентів за спеціальністю 181 «Харчові технології» рівня вищої освіти 

«Бакалавр». .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 67 с.; методичних вказівок до 

лабораторних та практичних занять з дисципліни «Загальна, неорганічна та 

органічна хімія» для студентів за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

рівня вищої освіти «Бакалавр». .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 62 с. 

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 грудня 2017 р.                                                                 Мелітополь                                         

№ 05 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

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 в ТДАТУ. 

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

Сухаренко О.І. 

 

ВИРІШИЛИ: провести звіряння відповідності методичних рекомендацій 

випускних кафедр з Положенням про Державну атестацію здобувачів в 

ТДАТУ. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

1) ас. Капінос М.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Хімія» для підготовки студентів ОР «Бакалавр»  спеціальності 

203 «Садівництво та виноградарство» (частина 1 «Загальна та неорганічна 



хімія», частина 2 «Аналітична хімія», частина 3 «Фізична та колоїдна хімія»); 

Методичних вказівок до виконання самостійної роботи з дисципліни «Хімія» 

для підготовки студентів ОР «Бакалавр»  спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» 

 

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  

 

15 лютого 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 06 

 

Засідання  методичної комісії 

факультету «Агротехнологій та екології» 

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про стан підготовки електронних навчальних курсів з дисциплін, які 

викладаються на кафедрах. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

3. Різне. 

 

1.СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про стан розробки підсумкового тестового 

контролю в електронних навчальних курсах з дисциплін, які викладаються на 

кафедрах. 

 

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

ВИРІШИЛИ: доукомплектувати електронні навчальні курси до 06.03.2018. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) к.с.-г.н., ст. викладача Жукову В.Ф. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес Методичних вказівок до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Біотехнологічні процеси у технології 

консервованих продуктів» для підготовки студентів ОР «Магістр» 

спеціальності 181 «Харчові технології»; Методичних вказівок до виконання 

самостійних робіт з дисципліни «Біотехнологічні процеси у технології 

консервованих продуктів» для підготовки студентів ОР «Магістр» 

спеціальності 181 «Харчові технології»; Методичних вказівок до виконання 



самостійних робіт з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» 

для підготовки студентів ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові 

технології»; Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» для підготовки 

студентів ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології»;  

2) к.с.-г.н., ст. викладача Гапріндашвілі Н.А. щодо розгляду та рекомендації 

до впровадження у навчальний процес навчально-методичного посібнику до 

виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління якістю продукції 

консервних виробництв» (1 та 2 частини) для підготовки студентів ОР 

«Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології»; Методичних вказівок до 

виконання самостійних робіт з дисципліни «Управління якістю продукції 

консервних виробництв» для підготовки студентів ОР «Магістр» 

спеціальності 181 «Харчові технології»; 

3)Григоренко О.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Програми навчальної дисципліни «Технологія хліба, 

макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» для здобувачів 

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

16 с. 

 

ВИРІШИЛИ:  Представлені і розглянуті методичні розробки рекомендувати 

до впровадження у навчальний процес на факультеті АТЕ  в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті; 

3. СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про присвоєння вченого звання професора 

по кафедрі харчових технологій та готельно-ресторанної справи Прісс О.П. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати присвоїти вчене звання професора по кафедрі 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи Прісс О.П. 

 

Голова                                              О.В. Гранкіна  

Секретар                                          Т.В. Герасько 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

23 березня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 07 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнології та екологія»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1.Аналіз стану підготовки та якості навчально-методичних комплексів на  

2 семестр 2017-2018 н.р. 

2.Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

1.СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В.. про стан підготовки та якості навчально-

методичних комплексів на  2 семестр 2017-2018 н.р. 
 

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

О.П. 

 

ВИРІШИЛИ: доукомплектувати навчально-методичні комплекси на  2 

семестр 2017-2018 н.р.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) доц. Куліш Т.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до семінарських та практичних 

занять з дисципліни «Маркетингові дослідження та управління 

інвестиційними проектами»» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальностей 181 «Харчові технології»; 

2)ас. Ткаченко М.Ю. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до практичних робіт «Математична 



статистика в екології» для здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 101 

«Екологія», ч.1 – 31 с.; Збірника завдань до практичних робіт з дисципліни 

«Економіка природокористування» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 101 «Екологія» – 32 с.; 

3)доц. Тарусову Н.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій до навчальної практики з 

дисципліни «Загальна екологія» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 101 «Екологія» – 15 с.; 

4)доц. Здоровцеву Л.М. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій до виконання практичних 

робіт з дисципліни «Біологія» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 101 «Екологія» – 31 с.; Методичних рекомендацій до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Фізіологія і екологія рослин і 

тварин» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» – 31 

с.;  

 

 

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  

 

30 березня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 08 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про стан навчально-методичної роботи на факультеті. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

1. СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про стан навчально-методичної роботи на 

факультеті у 2 семестрі 2017-2018 н.р. 
 

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

О.П. 

 

ВИРІШИЛИ: привести у відповідність з Положенням  зміст екзаменаційних 

білетів до 06.06.2018. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) професора Лисенко В.І. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Основи мисливського господарства» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» - 15 с. 

 



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  

 

28 квітня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 09 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про створення електронного посібника з дисципліни. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

2. СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про створення електронного посібника з 

дисципліни. 
 

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

 

ВИРІШИЛИ: розпочати створення електронних посібників з дисциплін, що 

викладаються на факультеті АТЕ до 06.06.2018. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1) Сосницьку Н.Л. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до самостійної роботи з дисципліни 

«Вища математика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»; Методичних вказівок до 

самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; 



2) ст. викладача Зімонову О.В.  щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес Методичних вказівок до практичних 

занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна 

безпека» - 32 с.; Методичних вказівок до самостійної роботи з дисципліни 

«Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» - 28 с.;  

 

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 

 

17 травня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 10 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екології»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про методичне забезпечення виробничих і навчальних практик на 

факультеті АТЕ. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

3. СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про методичне забезпечення виробничих і 

навчальних практик на факультеті АТЕ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати викладацькому складу привести зміст 

методичного забезпечення виробничих і навчальних практик у відповідність 

з новим Положенням про навчальні практики до 06.06.2018. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

у навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Селекція та сортовивчення польових культур» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 – «Агрономія» - 78 с.  

2) ст. викладача Антонову Г.В. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес методичних вказівок до практичних 

занять з дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» за темами «Визначення швидкостей 



та прискорень точки при обертальному русі», «Визначення швидкостей та 

прискорень точки при поступальному русі». 

3)Прісс О.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у навчальний 

процес методичних матеріалів з навчальних дисциплін: Основні принципи та 

вимоги ЄС щодо харчової продукції. Методичні вказівки до виконання 

практичних занять для студентів ОР «Магістр» спеціальності 201 

«Агрономія» денної форми навчання. Ч. 1. – Мелітополь, 2018. - 40 с.; 

Основні принципи та вимоги ЄС щодо харчової продукції. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять для студентів ОР «Магістр» 

спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання. – Ч. 2. – Мелітополь, 

2018. - 47 с.; Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності», для студентів за спеціальністю 181 «Харчові 

технології», ОР другий (магістерський) факультету АТЕ. – Ч.1. – Мелітополь: 

ТДАТУ. – 52 с.; Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності», для студентів за спеціальністю 181 «Харчові 

технології», ОР другий (магістерський) факультету АТЕ. – Ч.2. – Мелітополь: 

ТДАТУ. – 48 с.; Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Вода для 

потреб харчової промисловості» для студентів факультету АТЕ, 

спеціальності 181 «Харчові технології». - ТДАТУ. Мелітополь, 2018. - 46 с. ; 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Теоретичні основи 

консервування» для студентів факультету АТЕ, спеціальності 181 «Харчові 

технології». - ТДАТУ. Мелітополь, 2018. - 33 с. ; Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи харчових 

виробництв» циклу «Теоретичні основи виробництва соків» для студентів 

факультету АТЕ, спеціальності 181 «Харчові технології». - ТДАТУ. 

Мелітополь, 2018. – 26 с.  

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв», циклу «Вплив процесу 

нагрівання на зміну ступеня окислення рослинної олії» для студентів 2 курсу, 

факультету АТЕ, спеціальності 181 «Харчові технології». – Мелітополь: 

ТДАТУ. - 2018. –11с.  

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Вплив стабілізаторів на 

піноутворення та стійкість пін», для студентів 2 курсу, спеціальності 181 

«Харчові технології», факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 10 с.  

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи із дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Вивчення процесу 



набухання плодів зернових культур» для студентів 2 курсу, спеціальності 181 

«Харчові технології», факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – 10 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Визначення ступеня 

синересизу кисломолочних напоїв» для студентів 2 курсу, спеціальності 181 

«Харчові технології», факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 10 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Визначення ефективності 

гомогенізації», для студентів 2 курсу, спеціальності 181 «Харчові 

технології», факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 9 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Розрахунок зниження 

біологічної цінності», для студентів 2 курсу, спеціальності 181 «Харчові 

технології» факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 10 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв», циклу «Вивчення протеолітичної 

активності ферментних препаратів» для студентів 2 курсу, факультету АТЕ, 

спеціальності 181 «Харчові технології». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – 8 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи із дисципліни з 

дисципліни «Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Визначення 

ефективності пастеризації молока» для студентів 2 курсу, спеціальності 181 

«Харчові технології», факультету АТЕ. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – 10 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Вплив технологічних 

чинників на гідроліз сахарози», для студентів 2 курсу, факультету АТЕ, 

спеціальності 181 «Харчові технології». – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 11 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Дослідження реологічних 

властивостей сипучих матеріалів», для студентів 2 курсу, факультету АТЕ, 

спеціальності 181 «Харчові технології». – Мелітополь: ТДАТУ. - 2018. – 11 с. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи харчових виробництв» циклу «Вивчення впливу 

параметрів процесів бродіння і випічки на властивості хлібобулочних 

виробів», для студентів 2 курсу, факультету АТЕ, спеціальності 181 «Харчові 

технології». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – 19 с. 

4) доц..Герасько Т.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» для студентів 

спеціальності 201 – «Агрономія» ОКР «Бакалавр» (4 д.а.); Методичні 



вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи 

біотехнології» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом 

підготовки 201 «Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти) (3 

д.а.); Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 201  «Агрономія» (3 д.а.). 

5)доц. Шквирю Н.О. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Економіка і підприємництво, маркетинг» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» - 30 с. 

6)доц. Ломейка О.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Проектування переробних підприємств з основами 

будівництва» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» (34+22+18+22+14+17+18+26+26+16+12+24+20+54+32+20=349 с.) 

7) ст..викладача Вертегел С.Я. щодо розгляду та рекомендації до 

впровадження у навчальний процес Методичних вказівок до практичних 

занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» для здобувачів 

СВО «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» - 30 с. 

 

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  

 

12 червня 2018 р.                                    Мелітополь                                         

№ 11 

 

 

 

Засідання  методичної комісії  

факультету «Агротехнологій та екологїї»  

 

Голова методичної комісії: доцент Гранкіна О.В. 

Секретар : доцент Герасько Т.В. 

Присутні:  Гранкіна О.В.; Герасько Т.В., Колесніков М.О., Тодорова Л.В., 

Сухаренко О.І., Прісс О.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про роботу методичної комісії факультету в 2017-2018 навчальному році. 

 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

 

СЛУХАЛИ: доц. Гранкіну О.В. про роботу методичної комісії факультету в 

2017-2018 навчальному році. 
 

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

ВИРІШИЛИ: роботу методичної комісії факультету в 2017-2018 навчальному 

році визнати на доброму рівні, рекомендувати методкомісії ф-ту АТЕ 

приділяти більше уваги методичним семінарам, взаємовідвідуванню занять, 

вдосконаленню змісту методичних матеріалів. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1)Прісс О.П. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у навчальний 

процес Навчально-методичного посібника до виконання лабораторних робіт 

із дисципліни» Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів» для 

спеціальності 181 «Харчові технології»: ч.1 – 58 с., ч.2 – 80 с., ч.3 – 92 с.; 



2)Жукову В.Ф. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт із 

дисципліни «Дослідницький практикум» для здобувачів СВО «Магістр» зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» - 28 с. 

3)доц. Караєву Т.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних вказівок до виконання практичних робіт із 

дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для здобувачів СВО 

«Магістр» зі спеціальностей 101 «Екологія» (3 д.а.) та 201 «Агрономія» (0,9 

д.а.); Методичних вказівок до самостійної роботи із дисципліни «Ділова 

іноземна мова (англійська)» для здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальностей 

101 «Екологія» (3 д.а.) та 201 «Агрономія» (1,2 д.а.);  

4)Сурженко Н.В. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій для виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація і управління виробництвом»  

для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» - 68 с.; Методичних рекомендацій для виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» - 38 с.; Методичних рекомендацій для виконання практичних занять 

з навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» - 49 с.;  

Методичних рекомендацій для виконання лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Організація готельного господарства» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 27 с.;  

5)Нестеренко С.А. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій для виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Планування використання земель» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» - 

45 с.; Методичних рекомендацій для виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Планування використання земель» для здобувачів 

СВО «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» - 96 с.; 

Методичних рекомендацій для виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Організація ресторанного господарства» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 41 с.; 

Методичних рекомендацій для проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Організація ресторанного господарства» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 158 с.; 



6)Шевчук О.Ю. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій для виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Основи гостинності» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 38 с.; 

Методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи гостинності» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 58 с.; 

7)Агєєву І.А. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у навчальний 

процес Методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Організація спеціальних форм обслуговування» для 

здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» - 24 с.; 

8) Плотніченко С.Р. щодо розгляду та рекомендації до впровадження у 

навчальний процес Методичних рекомендацій для виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент ділової репутації в готельно-

ресторанному бізнесі» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» - 206 с.; Методичних рекомендацій для 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент 

ділової репутації в готельно-ресторанному бізнесі» для здобувачів СВО 

«Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» - 53 с.; 

 

 

 

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 

 

 

 

 


