
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

10 вересня 2019 р.                            Мелітополь                                                     №1 

 

Засідання вченої ради факультету  

енергетики і комп’ютерних технологій 

Таврійського державного агротехнологічного  

університету імені Дмитра Моторного 

 

Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО 

Вчений секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 16 осіб з 19 членів ради 

Порядок денний: 

  1. Про затвердження складу вченої ради факультету. 

  2. Розгляд та затвердження плану роботи вченої ради факультету на 1 пів-

річчя 2019-2020 н.р. 

  3. Про затвердження складу методичної комісії факультету. 

  4. Про забезпечення академічної доброчесності в ТДАТУ та на кафедрах 

факультету. 

  5. Про результати профорієнтаційної роботи за 2018-2019 н.р. 

  6. Розгляд та затвердження плану заходів з проведення профорієнтаційної 

роботи на 2019-2020 н.р. 

  7. Розгляд та затвердження комплексного  плану виховної роботи на факу-

льтеті на 2019-2020 н.р.  

  8.Затвердження звітів аспірантів про виконану роботу згідно індивідуальних 

планів. 

  9. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П.  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Склад вченої ради факультету енергетики і комп’ютерних технологій 

встановити у кількості 19 осіб. 



 1.2 Ротацію складу вченої ради проводити щорічно перед початком навча-

льного року, а зміни у складі – протягом року наказом ректора університету. 

 1.3 Затвердити вчену раду факультету у такому складі: 

Голова ради:  

НАЗАРЕНКО І.П. – декан факультету енергетики і комп’ютерних техноло-

гій, д.т.н., професор; 

Вчений секретар ради: 

НЕСТЕРЧУК Д.М. – доцент кафедри електротехніки і електромеханіки іме-

ні професора В.В. Овчарова, к.т.н., доцент, голова методичної комісії факультету; 

Члени ради: 

за посадами: 

ДІОРДІЄВ В.Т. – завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації, д.т.н., 

професор; 

СОСНИЦЬКА Н.Л. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, д.п.н., профе-

сор; 

КВІТКА С.О. – завідувач кафедри електротехніки і електромеханіки імені профе-

сора В.В.Овчарова, к.т.н., доцент; 

СТРОКАНЬ О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцент;  

ПОСТОЛ Ю.О. – в.о. завідувача кафедри електротехнологій і теплових процесів, 

к.т.н., доцент; 

ЧЕБАНОВ А.Б. - заст. декана з ННР, ст. викладач кафедри електроенергетики і 

автоматизації, к.т.н.;  

ЛУБКО Д.В. – заст. декана з ННР, доцент кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., до-

цент; 

КОВАЛЬОВ О.В. – заст. декана з ОВР, ст. викл. кафедри електротехніки і елект-

ромеханіки імені професора В.В. Овчарова; 

ГУЛЕВСЬКИЙ В.Б. – голова профбюро факультету,  доцент кафедри електротех-

нологій і теплових процесів, к.т.н., доцент; 

виборні представники: 

КАШКАРЬОВ А.О. – доцент кафедри електроенергетики і автоматизації, к.т.н., 

доцент; 

ОРЕЛ О.М. – доцент кафедри електротехнологій і теплових процесів, к.т.н., до-

цент; 

ПОПРЯДУХІН В.С. – доцент кафедри електротехніки і електромеханіки імені 

професора В.В.Овчарова, к.т.н., доцент, голова ради молодих вчених університе-

ту; 

ДЬОМІНА Н.А. – доцент кафедри вищої математики і фізики, к.т.н., доцент; 

МАЛКІНА В.М. – професор кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., професор; 



СЛАВОВ В.В. – голова студентської ради факультету енергетики і комп’ютерних 

технологій, студент магістратури 1 року навчання зі спеціальності «Електроенер-

гетика, електротехніка та електромеханіка»; 

ФЕДЬКІН В.А. – заст. голови студентської ради факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій, студент магістратури 2 року навчання зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

КРЕМНЄВА К.І. – студентка 3 курсу зі спеціальності «Комп’ютерні науки». 

1.4 Рішення прийняте одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо 

плану роботи вченої ради факультету на 1 півріччя 2019-2020 н.р.   

ВИРІШИЛИ:  

2.1 Інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. прийняти 

до відома; 

 2.2 План роботи вченої ради факультету на 1 півріччя 2019 - 2020 н.р. одно-

голосно прийняти за основу та затвердити в цілому.  

3. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо 

складу методичної комісії факультету на 2019-2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Склад методичної комісії факультету енергетики і комп’ютерних техно-

логій встановити у кількості 15 осіб. 

 3.2 Ротацію складу методичної комісії факультету проводити щорічно перед 

початком навчального року, а зміни у складі – протягом року наказом ректора 

університету. 

 3.3 Затвердити методичну комісію факультету у такому складі: 

Голова комісії: 

НЕСТЕРЧУК Д.М. – доцент кафедри електротехніки і електромеханіки імені 

професора В.В. Овчарова, к.т.н., доцент; 

Секретар комісії: 

ДЯДЕНЧУК А.Ф. – ст. викл. кафедри вищої математики і фізики, к.т.н.;  

Члени комісії: 

ВОВК О.Ю. - доцент кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора 

В.В. Овчарова, к.т.н., доцент; 

ГУЛЕВСЬКИЙ В.Б. – доцент кафедри електротехнологій і теплових процесів, 

к.т.н., доцент; 

ДІОРДІЄВ В.Т. – завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації, д.т.н., 

професор; 

ДЬОМІНА Н.А. – доцент кафедри вищої математики і фізики, к.т.н., доцент; 

ЗІНОВ`ЄВА О.Г. – старший викладач кафедри комп’ютерних наук; 

КВІТКА С.О. – завідувач кафедри електротехніки і електромеханіки імені профе-

сора В.В.Овчарова, к.т.н., доцент; 

ЛОБОДА О.І. – ст. викл. кафедри електроенергетики і автоматизації, к.т.н.; 



ЛУБКО Д.В. – заст. декана з ННР, доцент кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., до-

цент; 

НАЗАРЕНКО І.П. – декан факультету енергетики і комп’ютерних технологій, 

д.т.н., професор; 

ПОСТОЛ Ю.О. – в.о. завідувача кафедри електротехнологій і теплових процесів, 

к.т.н., доцент; 

СОСНИЦЬКА Н.Л. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, д.п.н., профе-

сор; 

СТРОКАНЬ О.В. - завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцент;  

ЧЕБАНОВ А.Б. - заст. декана з ННР, ст. викладач кафедри електроенергетики і 

автоматизації, к.т.н.; 

3.4 Рішення прийняте одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо 

забезпечення академічної доброчесності в ТДАТУ та на кафедрах факультету. 

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. прийняти 

до відома; 

 4.2 Провести засідання кафедр факультету з обговорення принципів добро-

чесності в ТДАТУ; 

     4.3 Зобов’язати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівни-

ків кафедр факультету суворо дотримуватись академічної доброчесності згідно 

Закону України «Про освіту» (стаття 42) під час викладання, при проведенні нау-

кової (творчої) діяльності та під час навчання здобувачів вищої освіти;  

 4.4 Контроль за виконанням постанови покласти на декана, професора 

НАЗАРЕНКО І.П. 

4.5 Рішення прийняте одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри ЕіА, проф. ДІОРДІЕВА В.Т.,  заві-

дувача кафедри вищої математики і фізики, проф. СОСНИЦЬКОЇ Н.Л., завідувача 

кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова, доц. 

КВІТКИ С.О., завідувача кафедри комп’ютерних наук, доц. СТРОКАНЬ О.В., в.о. 

завідувача кафедри електротехнологій і теплових процесів, доц. ПОСТОЛ Ю.О. 

про результати профорієнтаційної роботи за 2018-2019 н.р.  

ВИРІШИЛИ:  

  5.1 Інформацію завідувачів кафедр факультету прийняти до відома;  

  5.2 Проаналізувати результати вступної кампанії за 2018-2019 н.р., розгля-

нути та затвердити план заходів факультету з профорієнтації учнівської молоді та 

організації прийому вступників до ТДАТУ на 2019-2020 н.р.   

  Відповідальні: декан факультету, професор НАЗАРЕНКО І.П., завідувачі 

кафедр; 



 5.3 Ввести до мобільної групи з профорієнтаційної роботи факультету пред-

ставників кафедри вищої математики і фізики, та кафедри комп’ютерних наук 

  Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за профорієнтаційну роботу 

на кафедрах; 

 5.4 Залучати на постійній до проведення профорієнтаційних заходів пред-

ставників студентської ради факультету; 

  Відповідальні: заст. декана з ОВР, ст. викл. КОВАЛЬОВ О.В., голова студе-

нтської ради факультету СЛАВОВ В.В.; 

  5.5 На сайті факультету у розділі «Абітурієнту» здійснювати постійне онов-

лення інформації щодо проведення вступної кампанії та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у ТДАТУ імені Дмитра Моторного;   

5.6 Рішення прийняте одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. відповідального за профорієнтаційну роботу на 

факультеті ПОПРЯДУХІНА В.С. щодо розробки плану заходів з профорієнтацій-

ної роботи на 2019-2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ:   

  6.1 Інформацію в.о. відповідального за проведення профорієнтаційної робо-

ти ПОПРЯДУХІНА В.С. прийняти до відома;  

 6.2 План заходів з профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р. з доповнен-

нями та уточненнями одноголосно прийняти за основу та затвердити; 

  6.3 Проінформувати вчену раду факультету про хід виконання плану заходів 

з проведення профорієнтаційної роботи у листопаді 2019 р. 

  Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за профорієнтаційну роботу 

на кафедрах. 

7. СЛУХАЛИ: інформацію заст. декана з ОВР, ст. викл. КОВАЛЬОВА О.В. щодо 

розробки плану виховної роботи на факультеті на 2019-2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ:  

7.1 Інформацію заст. декана з ОВР, ст. викл. КОВАЛЬОВА О.В. прийняти 

до відома; 

7.2 Комплексний план виховної роботи на 2019-2020 н.р. одноголосно 

прийняти за основу та затвердити; 

7.3 Кураторам академічних груп проводити виховні години згідно тематик 

виховних годин, які заплановані в журналі куратора академічної групи.  

  Відповідальні: куратори академічних груп, завідувачі кафедр. 

  Термін: на протязі 2019-2020 н.р.; 

7.4 Кураторам при плануванні тематик виховних годин обов’язково орієн-

туватись на національно-патріотичне та морально-правове виховання студентів 

підлеглих груп. 

   Відповідальні:куратори академічних груп, завідувачі кафедр. 



  Термін: на протязі 2019-2020 н.р.; 

 7.5 Кураторам академічних груп зі стажем виховної роботи більше, ніж 1 рік 

та більше, обов’язково прийняти участь у щорічному конкурсі «Кращий куратор 

студентської групи ТДАТУ». 

  Відповідальні: куратори академічних груп, завідувачі кафедр. 

  Термін: травень – червень 2020 р.; 

7.6 Викладачам кафедр факультету відвідувати гуртожиток №1 згідно за-

твердженого графіку чергувань з 18 години 00 хв. до 22 години 00 хв. та проводи-

ти виховні заходи у відповідності з поданими тематиками.  

Відповідальні: викладачі, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: на протязі навчального року; 

7.7 Посилити роботу студентської ради факультету з активами студентських 

груп з метою зменшення кількості пропусків занять студентами без поважних 

причин; 

 Відповідальні: голова студентської ради факультету СЛАВОВ В.В.,  старос-

ти академічних груп. 

Термін виконання: на протязі 2019-2020 н.р.; 

 7.8 Студентській раді факультету кожного місяця проводити засідання НВК 

з обов’язковим запрошенням кураторів та їх інформуванням щодо результатів за-

сідання комісії; 

 Відповідальні: голова студентської ради факультету СЛАВОВ В.В., заступ-

ник декана з ОВР, ст. викл. КОВАЛЬОВ О.В. 

Термін виконання: на протязі 2019-2020 н.р.; 

8. СЛУХАЛИ: інформацію наукових керівників аспірантів - професора 

НАЗАРЕНКО І.П.,   ст. викладача ЛОБОДИ О.І., професора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. 

та завідувача кафедри ЕіА, професора ДІОРДІЄВА В.Т. щодо виконаної роботи 

згідно індивідуальних планів.  

 ВІРИШИЛИ:  

  8.1 Інформацію професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо виконаної роботи аспі-

ранта 3 року навчання ДІОРДІЄВА О.О.  одноголосно прийняти до відома; 

 8.2 Звіт аспіранта ДІОРДІЄВА О.О. за 3 рік навчання затвердити, роботу 

згідно індивідуального плану вважати задовільною; 

 8.3 Аспіранта ДІОРДІЄВА О.О. атестувати за 3 рік навчання та перевести 

на 4 курс навчання в аспірантурі; 

  8.4 Інформацію професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо виконаної роботи аспі-

ранта 2 року навчання ДІДЕНКО О.В. одноголосно прийняти до відома; 

 8.5 Звіт аспіранта ДІДЕНКО О.В. за 2 рік навчання затвердити, роботу згід-

но індивідуального плану вважати задовільною; 



 8.6 Аспіранта ДІДЕНКО О.В. атестувати за 2 рік навчання та перевести на 3 

курс навчання в аспірантурі; 

 8.7  Інформацію ст. викладача ЛОБОДИ О.І. щодо виконаної роботи аспіра-

нта 2 року навчання КАБАЛДОВА Ю.К. одноголосно прийняти до відома; 

 8.8 Звіт аспіранта КАБАЛДОВА Ю.К. за 2 рік навчання затвердити, роботу 

згідно індивідуального плану вважати задовільною; 

  8.9 Аспіранта КАБАЛДОВА Ю.К. атестувати за 2 рік навчання та перевести 

на 3 курс навчання в аспірантурі; 

  8.10 Інформацію професора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. щодо виконаної роботи ас-

піранта 2 року навчання ОНИЩЕНКО Г.О. одноголосно прийняти до відома; 

 8.11 Звіт аспіранта ОНИЩЕНКО Г.О. за 2 рік навчання затвердити, роботу 

згідно індивідуального плану вважати задовільною; 

 8.12 Аспіранта ОНИЩЕНКО Г.О. атестувати за 2 рік навчання та перевести 

на 3 курс навчання в аспірантурі; 

  8.13 Інформацію професора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. щодо виконаної роботи ас-

піранта 1 року навчання КУЛЄШОВА С.О. одноголосно прийняти до відома; 

 8.14 Звіт аспіранта КУЛЄШОВА С.О. за 1 рік навчання затвердити, роботу 

згідно індивідуального плану вважати задовільною; 

 8.15 Аспіранта КУЛЄШОВА С.О. атестувати за 1 рік навчання та перевести 

на 2 курс навчання в аспірантурі; 

  8.16 Інформацію завідувача кафедри ЕіА, професора ДІОРДІЄВА В.Т. щодо 

виконаної роботи аспіранта 1 року навчання СЕМЕНДЯЄВА О.Є. (науковий кері-

вник доц. КАШКАРЬОВ А.О.) одноголосно прийняти до відома; 

 8.17 Звіт аспіранта СЕМЕНДЯЄВА О.Є. (науковий керівник доц. 

КАШКАРЬОВ А.О.) за 1 рік навчання затвердити, роботу згідно індивідуального 

плану вважати задовільною; 

 8.18 Аспіранта СЕМЕНДЯЄВА О.Є. атестувати за 1 рік навчання та переве-

сти на 2 курс навчання в аспірантурі. 
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Вчений секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

 


