
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

10 січня 2019 р.                        Мелітополь                                                     №5 

 

Засідання вченої ради енергетичного  

факультету Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

 

Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 10 осіб з 13 членів ради. 

Порядок денний: 

1. Обговорення та затвердження плану вченої ради факультету на 2 семестр 

2018-2019 н.р.  

2. Про результати навчання студентів у 1 семестрі 2018-2019 н.р. 

3. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

4. Про результати атестації студентів, які навчаються за дуальною системою 

навчання 

5. Обговорення та затвердження Стратегії інноваційного розвитку енергети-

чного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету на 

2019-2021 р.р.  

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію декана, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо плану ро-

боти вченої ради факультету на 2 семестр 2018-2019 н.р.  

ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію декана, професора НАЗАРЕНКО І.П. прийняти до відома; 

 1.2 Затвердити план роботи вченої ради факультету на 2 семестр 2018-2019 

н.р.; 

1.3 Рішення прийняте одноголосно. 

2.СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ННР КОВАЛЯ Д.М. щодо резуль-

татів навчання студентів у 1 семестрі 2018-2019 н.р. 

 ВИРІШИЛИ: 



2.1 Інформацію заступника декана з ННР КОВАЛЯ Д.М. прийняти до відо-

ма; 

2.2 За результатами аналізу результатів зимової екзаменаційної сесії зосере-

дити зусилля на стимулюванні студентів до систематичної навчальної роботи 

шляхом: 

- запрошення студентів, що мають високі досягнення у навчанні, громадсь-

кій роботі та показали високі результати з предметних олімпіад на засідання вче-

ної ради факультету для вручення почесних грамот; 

 - проведення бесід викладачами зі студентами з метою роз’яснення необ-

хідності сумлінного вивчення всіх дисциплін для формування майбутнього про-

фесіонала; 

 - за наявності коштів підготовити подання на студентів, які мають високі 

показники у навчанні, на преміювання до визначних державних дат з наступним 

інформуванням про їхнє преміювання з метою створення прикладу для студентів 

молодших курсів для наслідування. 

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

декана з ННР КОВАЛЬ Д.М. та заступник декана з ОВР КОВАЛЬОВ О.В., завіду-

вачі кафедр, викладачі факультету, куратори.  

Термін: протягом 2 семестру 2018-2019 навчального року; 

2.3 З метою підвищення показників навчання та зменшення пропусків нав-

чальних занять студентами протягом семестру активізувати роботу за наступними 

напрямками: 

- здійснення контролю кураторами академічних груп пропусків занять сту-

дентами, починаючи з першого дня навчального семестру; 

- здійснення аналізу і обговорення результатів рубіжних, підсумкових мо-

дульних контролів, екзаменаційних сесій та пропусків занять кураторами акаде-

мічних груп на кураторських годинах; 

- підтримка постійного взаємозв'язку кураторів академічних груп з батьками 

студентів, які порушують навчальну дисципліну; 



 - запрошення студентів, що порушують навчальну дисципліну та мають ни-

зькі результати за проміжними контролями, на засідання навчально-виховної ко-

місії факультету та на засідання кафедр, на яких викладаються дисципліни, за 

якими студенти показали низький рівень знань; 

 - здійснення постійного контролю за студентами, що навчаються за індиві-

дуальним графіком та за дуальною системою; 

- своєчасне накладення дисциплінарних стягнень на студентів, які порушують 

навчальну дисципліну згідно до «Положення про навчальну дисципліну студента в 

Таврійському державному агротехнологічному університету» (від 28.09.2012 р.); 

- надати студентам, що мають заборгованість, можливість ліквідації незадовіль-

них оцінок за результатами зимової сесії. 

Відповідальні: куратори академічних груп, завідувачі кафедр, голова студе-

нтської ради СЛАВОВ В.В., заступник декана з ННР КОВАЛЬ Д.М.  

Термін: до 14.01.2019 р.; 

2.4 Контроль за виконання постанови покласти на декана, професора НА-

ЗАРЕНКО І.П., 

2.5 Рішення прийняте одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідальних за профорієнтаційну роботу на кафед-

рах факультету доц. ПОПРЯДУХІНА В.С. та ЧАУСОВА С.В. про стан профоріє-

нтаційної роботи. 

 3.1 Інформацію відповідальних на кафедрах факультету доц. ПОПРЯДУХІ-

НА В.С. та ЧАУСОВА С.В. про стан профорієнтаційної роботи на прийняти до 

відома; 

 3.2 Кафедрам факультету активізувати роботу з проведення профорієнта-

ційної роботи у школах підлеглих районів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, відповідальні за проведення 

профорієнтаційної роботи на кафедрах, доценти ПОПРЯДУХІН В.С., ЧАУСОВА 

С.В. та ОРЛА О.М. 

Термін: протягом 2 семестру 2018-2019 навчального року; 



3.3 Залучати до участі у заходах з профорієнтаційної роботи студентську 

раду факультету. 

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

ник декана з ОВР КОВАЛЬОВ О.В. 

Термін: протягом 2 семестру 2018-2019 навчального року; 

3.4 Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ОВР КОВАЛЬОВА О.В. про ре-

зультати атестації студентів, які навчаються за дуальною системою навчання.   

 ВИРІШИЛИ: 

 4.1 Інформацію заступника декана з ОВР КОВАЛЬОВА О.В. прийняти до 

відома; 

 4.2 Організацію, проведення та результати атестації студентів, які навча-

ються за дуальною системою навчання, вважати задовільними; 

 4.3 Відзначити достатній рівень теоретичної підготовки студентів на кафед-

рах факультету та відзначити необхідність корегування навчальних планів та 

освітніх програм у відповідності до пропозицій підприємства; 

 4.4 Студентам, які навчалися за дуальною системою у першому семестрі 

2018-2019 н.р., та які були не атестовані, відмовити у можливості подальшого на-

вчання за дуальною системою.   

4.5 Рішення прийняте одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: інформацію декана, професора НАЗАРЕНКО І.П. щодо Стра-

тегії інноваційного розвитку енергетичного факультету Таврійського державного 

агротехнологічного університету на 2019-2021 р.р.  

ВІРИШИЛИ:  

 5.1 Інформацію декана, професора НАЗАРЕНКО І.П. прийняти до відома; 

 5.2 Затвердити Стратегію інноваційного розвитку енергетичного факультету 

Таврійського державного агротехнологічного університету на 2019-2021 р.р.  

5.3 Рішення прийняте одноголосно. 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


