
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Засідання вченої ради факультету  

енергетики і комп’ютерних технологій 

Таврійського державного агротехнологічного  

університету імені Дмитра Моторного 

 

Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 17 осіб з 19 членів ради. 

Порядок денний: 

1. Про впровадження принципів академічної доброчесності на кафедрах 

факультету.  

  2. Про стан методичного забезпечення навчальних дисциплін, впровадже-

них у навчальний процес на кафедрах факультету. 

3. Інформація про роботу студентської ради факультету. 

 4. Про організацію самостійної роботи студентів у 2 півріччі 2019-2020 н.р. 

  5. Звіт завідувачів наукових лабораторій Науково-дослідного інституту ме-

ханізації землеробства півдня України про наукову роботу у 2019 р. 

  6. Затвердження навчально-методичної літератури. 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО 

І.П., завідувача вищої математики і фізики, професора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л., заві-

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

доцента КВІТКИ С.О., завідувача кафедри електроенергетики і автоматизації, 

професора ДІОРДІЄВА В.Т., в.о. завідувача кафедри електротехнології і теплових 

процесів, доцента ПОСТОЛ Ю.О. щодо стану впровадження принципів академі-

чної доброчесності на кафедрах факультету. 

ВІРИШИЛИ:  

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

до відома; 



1.2 Інформацію завідувачів кафедр прийняти до відома; 

1.3 З метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (твор-

чих) досягнень під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам дотри-

муватись принципів академічної доброчесності відповідно до статті 42 Закону 

України «Про освіту»:   

- посилатись на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, твер-

джень, відомостей;  

- дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

-  надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джере-

ла використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність;  

- контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти; 

-  об’єктивно оцінювати результати навчання; 

- дотримуватись загальноприйнятих етичних норм; 

 1.4 Здобувачам вищої освіти дотримуватись принципів академічної добро-

чесності відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»:   

- самостійно виконувати навчальні завдання та завдання поточного та підсумко-

вого контролю результатів навчання;   

- посилатись на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, твер-

джень, відомостей; 

- дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 1.5 Рішення прийняте одноголосно.  

  

  2. СЛУХАЛИ:  

2.1 інформацію професора ДІОРДІЄВА В.Т. про стан методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Інформаційні системи в енергетиці», яка впроваджена у 

навчальний процес на кафедрі електроенергетики і автоматизації. 



ВІРИШИЛИ:  

 2.1.1 інформацію професора ДІОРДІЄВА В.Т. прийняти до відома; 

 2.1.2 визнати стан методичного забезпечення навчальної дисципліни «Інфо-

рмаційні системи в енергетиці» задовільним; 

 2.1.3 ведучому викладачу, професору ДІОРДІЄВУ В.Т. завершити методич-

ну роботу щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни; 

 

2.2 інформацію доцента ГУЛЕВСЬКОГО В.Б. про стан методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Електрохімічні технології», яка впроваджена у навчаль-

ний процес на кафедрі електротехнології і теплових процесів. 

ВІРИШИЛИ:  

 2.2.1 інформацію доцента ГУЛЕВСЬКОГО В.Б. прийняти до відома; 

 2.2.2 визнати стан методичного забезпечення навчальної дисципліни «Елек-

трохімічні технології» задовільним; 

 2.2.3 ведучому викладачу, доценту ГУЛЕВСЬКОМУ В.Б. завершити мето-

дичну роботу щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни. 

 Термін: до 13 січня 2020 року; 

 

2.3 інформацію доцента ВОВКА О.Ю. про стан методичного забезпечення нав-

чальної дисципліни «Електротехніка», яка впроваджена у навчальний процес на 

кафедрі електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова. 

ВІРИШИЛИ:  

 2.3.1 інформацію доцента ВОВКА О.Ю. прийняти до відома; 

 2.3.2 ведучому викладачу, доценту ВОВКУ О.Ю. завершити методичну ро-

боту щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни; 

 2.3.3 ведучому викладачу, доценту ВОВКУ О.Ю. розмістити електронний 

навчальний курс з дисципліни «Електротехніка» на Навчально-інформаційному 

порталі ТДАТУ імені Дмитра Моторного; 

 Термін: до 13 січня 2020 року; 

 2.3.4 на засіданні методичної комісії факультету розглянути питання про 

зміст та методичне забезпечення навчальної дисципліни «Електротехніка» 



Термін: квітень 2020 року; 

 

2.4 інформацію доцента ПОПРЯДУХІНА В.С. про стан методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Апарати керування і захисту», яка впроваджена у навча-

льний процес на кафедрі електротехніки і електромеханіки імені професора 

В.В.Овчарова. 

ВІРИШИЛИ:  

 2.4.1 інформацію доцента ПОПРЯДУХІНА В.С. прийняти до відома; 

2.4.2 визнати стан методичного забезпечення навчальної дисципліни «Апа-

рати керування і захисту» задовільним; 

 2.4.3 ведучому викладачу, доценту ПОПРЯДУХІНУ В.С. удосконалити 

зміст навчально-методичного комплексу дисципліни. 

 Термін: до 13 січня 2020 року; 

  

2.5 інформацію старшого викладача ЛОБОДИ О.І. про стан методичного забезпе-

чення навчальної дисципліни «Конструювання електротехнічного обладнання», 

яка впроваджена у навчальний процес на кафедрі електроенергетики і автомати-

зації. 

ВІРИШИЛИ:  

 2.5.1 інформацію старшого викладача ЛОБОДИ О.І. прийняти до відома; 

2.5.2 визнати стан методичного забезпечення навчальної дисципліни «Конс-

труювання електротехнічного обладнання» задовільним; 

 2.5.3 ведучому викладачу, старшому викладачу ЛОБОДІ О.І. завершити ме-

тодичну роботу щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни. 

 Термін: до 13 січня 2020 року; 

 

2.6 інформацію старшого викладача ЛОБОДИ О.І. про стан методичного забезпе-

чення навчальної дисципліни «Основи релейного захисту і автоматизація елект-

роенергетичних систем», яка впроваджена у навчальний процес на кафедрі елект-

роенергетики і автоматизації. 

ВІРИШИЛИ:  



 2.6.1 інформацію старшого викладача ЛОБОДИ О.І. прийняти до відома; 

2.6.2 визнати стан методичного забезпечення навчальної дисципліни «Осно-

ви релейного захисту і автоматизація електроенергетичних систем» задовільним; 

 2.6.3 ведучому викладачу, старшому викладачу ЛОБОДІ О.І. завершити ме-

тодичну роботу щодо розробки навчально-методичного комплексу дисципліни. 

 Термін: до 13 січня 2020 року; 

 

2.7 інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо розробки 

програми навчання здобувачів вищої освіти – силабусу. 

ВІРИШИЛИ:  

2.7.1 Інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. прийня-

ти до відома; 

  2.7.2 Ведучим викладачам навчальних дисциплін розробити програми нав-

чання здобувачів вищої освіти – силабуси; 

Термін: до 13 січня 2020 року; 

  Відповідальні: ведучі викладачі, завідувачі кафедр, декан факультету, про-

фесор НАЗАРЕНКО І.П.  

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови студентської ради факультету СЛАВОВА В.В. 

про роботу студентської ради факультету. 

 ВИРІШИЛИ: 

 3.1 Інформацію голови  студентської ради факультету СЛАВОВА В.В. 

прийняти до відома. 

  

4. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача вищої математики і фізики, професора СО-

СНИЦЬКОЇ Н.Л., завідувача кафедри електроенергетики і автоматизації, профе-

сора ДІОРДІЄВА В.Т., завідувача кафедри електротехніки і електромеханіки іме-

ні професора В.В.Овчарова, доцента КВІТКИ С.О., в.о. завідувача кафедри елект-

ротехнології і теплових процесів, доцента ПОСТОЛ Ю.О. щодо організації само-

стійної роботи студентів у 2 півріччі 2019-2020 н.р. 

 ВИРІШИЛИ: 



 4.1 Інформацію завідувачів кафедр прийняти до відома; 

 4.2 На Навчально-інформаційному порталі університету розробити або оно-

вити електронні навчальні курси, у тому числі й завдання з самостійної роботи 

студентів;  

 4.3 На Навчально-інформаційному порталі університету в електронних нав-

чальних курсах дисциплін, що викладаються у 2 півріччі 2019-2020 н.р., створити 

інформаційні сторінки для самостійного опанування навчальних дисциплін сту-

дентами, що навчаються на дуальній формі навчання. 

Відповідальні: ведучі викладачі, завідувачі кафедр, заступники декана з 

ННР, доцент ЛУБКО Д.В. та старший викладач ЧЕБАНОВ А.Б.  

Термін: до  початку 2 семестру 2019-2020 н.р.; 

4.4 Заступникам декана з ННР, доценту ЛУБКО Д.В. та старшому виклада-

чу ЧЕБАНОВУ А.Б. здійснити перевірку наповнення розділів Навчально-

інформаційного порталу з навчальних дисциплін зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» та зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка». 

Термін: протягом лютого 2020 р.  

 

5. СЛУХАЛИ: звіт завідувачів наукових лабораторій Науково-дослідного інсти-

туту механізації землеробства півдня України про наукову роботу у 2019 р.: про-

фесора ДІОРДІЕВА В.Т., доцента СТЬОПІНА Ю.О., доцента КВІТКИ С.О. та 

професора МАЛКІНОЇ В.М. 

 ВИРІШИЛИ: 

 5.1 Інформацію завідувачів наукових лабораторій Науково-дослідного ін-

ституту механізації землеробства півдня України прийняти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови методичної комісії факультету, доцента НЕС-

ТЕРЧУК Д.М. щодо затвердження навчально-методичної літератури, а саме, що-

до надання дозволу Вченої ради факультету до видання та впровадження в навча-

льний процес навчально-методичної літератури: 



- Попова І.О. Теоретичні основи електротехніки, частина 3: конспект лекцій для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенерге-

тика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. /І.О. Попова. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 185 с.; (11,1 у.д.а.).  

Затверджений на засіданні кафедри ЕТЕМ імені професора В.В.Овчарова від 

29.08.2019 р., протокол №1; 

Затверджений методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних тех-

нологій від 23.10.2019 р., протокол №2; 

- Попова І.О. Теоретичні основи електротехніки, частина 3. Методичні вказівки до 

лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціаль-

ності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної форми 

навчання /І.О. Попова.  – Мелітополь : ТДАТУ, 2019. – 102 с.; (6,1 у.д.а.). 

Затверджений на засіданні кафедри ЕТЕМ імені професора В.В.Овчарова від 

29.08.2019 р., протокол №1; 

Затверджений методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних тех-

нологій від 23.10.2019 р., протокол №2; 

- Вовк О. Ю. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Теорети-

чні основи електротехніки, частина 1» для здобувачів ступеня вищої освіти «Ба-

калавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха-

ніка» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти / 

О. Ю. Вовк. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 109 с.; (6,8 у.д.а.).  

Затверджені на засіданні кафедри ЕТЕМ імені професора В.В.Овчарова від 

29.08.2019 р., протокол №1. 

Затверджені методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних техно-

логій від 11.09.2019 р., протокол №1; 

- Вовк О. Ю. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Теорети-

чні основи електротехніки» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної 

форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» / О. Ю. Вовк, 

І. А. Попова. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 169 с.; (10,56 у.д.а.); 



Затверджені на засіданні кафедри ЕТЕМ імені професора В.В.Овчарова від 

29.08.2019 р., протокол №1. 

Затверджені методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних техно-

логій від 11.09.2019 р., протокол №1. 

 ВИРІШИЛИ: 

 6.1 Інформацію голови методичної комісії факультету, доцента НЕСТЕР-

ЧУК Д.М. прийняти до відома; 

 6.2 Вищезазначеній навчально-методичній літературі надати дозвіл Вченої 

ради факультету до видання та впровадження в навчальний процес; 

 6.3 Рішення прийняте одноголосно. 

 

Голова вченої ради, професор     І.П.НАЗАРЕНКО  

 

 Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 


