
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

 

14 січня 2020 р.                        Мелітополь                                                     №5 

 

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: 15 осіб з 19 членів ради. 

Запрошені: відповідальний за профорієнтаційну роботу по кафедрі «Електроенер-

гетика і автоматизація», доцент ЧАУСОВ С.В. 

Порядок денний: 

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

півріччя 2019-2020 н.р.  

  2. Про результати навчання студентів у 1 півріччі 2019-2020 н.р.  

3. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

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

навчання 

  5. Затвердження навчально-методичної літератури. 

6. Різне. 

 

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

ну роботи вченої ради факультету на 2 півріччя 2019-2020 н.р.  

ВІРИШИЛИ:  

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

 1.2 Затвердити план роботи вченої ради факультету на 2 півріччя 2019-2020 

н.р.; 

1.3 Рішення прийняте одноголосно. 



2.СЛУХАЛИ: інформацію заступників декана з ННР, старшого викладача ЧЕБА-

НОВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В. щодо результатів навчання студентів у 1 пів-

річчі 2019-2020 н.р. 

 ВИРІШИЛИ: 

2.1 Інформацію  заступників декана з ННР, старшого викладача ЧЕБАНО-

ВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В. прийняти до відома; 

2.2 За результатами аналізу результатів зимової екзаменаційної сесії зосередити 

зусилля на усунення студентами академічних заборгованостей з навчальних дис-

циплін зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» та 122 «Комп’ютерні науки». 

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

декана з ННР, старшого викладача ЧЕБАНОВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В. заві-

дувачі кафедр, викладачі факультету, куратори академічних груп.  

Термін: до 17.01.2020 р.; 

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 формою навчання; 



- 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.); 

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

нтської ради СЛАВОВ В.В., заступники декана з ННР, старшого викладача ЧЕ-

БАНОВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В.   

Термін: постійно протягом семестру 2019-2020 н.р.; 

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

ЗАРЕНКО І.П., 

2.5 Рішення прийняте одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ:  

3.1 інформацію завідувача кафедри «Вища математика і фізика», професора СО-

СНИЦЬКУ Н.Л. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі. 

 ВИРІШИЛИ: 

 3.1.1 Інформацію завідувача кафедри «Вища математика і фізика», профе-

сора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі прийняти 

до відома; 

 3.1.2 Проводити заходи з профорієнтаційної роботи відповідно плану кафе-

дри на 2019-2020 н.р.; 

 3.1.3 З метою проведення ІІ туру предметної профорієнтаційної олімпіади 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного здійснити виїзди у лютому 2020 р. до навчаль-

них закладів Оріхівського району Запорізької області:  до комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Джерело» Комишуваської селищної ради, до 

комунального закладу «Новотавричеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Комишуваської селищної ради, до гімназії № 1 «Сузір’я» м. Оріхів та ЗОШ с. Ма-

ла Токмачка; 

3.2 інформацію завідувача кафедри «Комп’ютерні науки», доцента СТРОКАНЬ 

О.В. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі. 

 ВИРІШИЛИ: 



 3.2.1 Інформацію завідувача кафедри  «Комп’ютерні науки», доцента 

СТРОКАНЬ О.В. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі прийняти до ві-

дома; 

 3.2.2 Провести наступні профорієнтаційні заходи: 

 - День відкритих дверей кафедри «Комп’ютерні науки» в ВСП «Мелітопольський 

коледж ТДАТУ - січень 2020 р.; 

- відвідування батьківських зборів Мелітопольської ЗОШ №9 - січень 2020 р.; 

- проведення І туру Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів ЗОШ №9 та  

ЗОШ №7 м. Мелітополя - січень 2020 р.; 

- проведення ІІ туру Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів навчальних 

закладів Оріхівського району Запорізької області - березень-квітень 2020р.; 

- інформування про реєстрацію на ЗНО учнів навчальних закладів Оріхівського 

району Запорізької області - січень 2020 р.; 

- інформування про правила вступу до ТДАТУ імені Дмитра Моторного учнів на-

вчальних закладів Оріхівського району Запорізької області – протягом семестру 

2019-2020 н.р.; 

- зустріч з учнями 11 класів навчальних закладів Оріхівського району Запорізької 

області – протягом лютого та березня 2020 р.; 

- участь в «Освітньому хайпі» для учнів навчальних закладів міста Мелітополя та 

Мелітопольського району – березень 2020 р.; 

- екскурсія по кафедрі для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків на Дні відкри-

тих дверей в ТДАТУ імені Дмитра Моторного - квітень 2020 р.; 

- участь у заходах від Центру зайнятості населення Оріхівського району Запорізь-

кої області – квітень та травень 2020 р.; 

3.3 інформацію відповідального за профорієнтаційну роботу по кафедрі «Елект-

роенергетика і автоматизація», доцента ЧАУСОВА С.В. про стан профорієнтацій-

ної роботи на кафедрі. 

 

 

 



 ВИРІШИЛИ: 

3.3.1 Інформацію відповідального за профорієнтаційну роботу по кафедрі «Елект-

роенергетика і автоматизація», доцента ЧАУСОВА С.В. про стан профорієнтацій-

ної роботи на кафедрі прийняти до відома; 

 3.3.2 Провести наступні профорієнтаційні заходи: 

- проведення ІІ туру Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів ЗОШ №1 м. 

Мелітополя - січень 2020 р.; 

- проведення ІІ туру Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів навчальних 

закладів м. Пологи та Пологівського району Запорізької області – лютий 2020 р.; 

- організація екскурсії на Ботієвську вітроенергетичну станцію для учнів Михай-

лівсього ВПУ Запорізької області – лютий (березень) 2020 р.; 

3.4 інформацію відповідального за профорієнтаційну роботу по кафедрі «Елект-

ротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова», доцента ПОПРЯ-

ДУХІНА В.С. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі. 

 ВИРІШИЛИ: 

 3.4.1 Інформацію відповідального за профорієнтаційну роботу по кафедрі 

«Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова», доцента ПО-

ПРЯДУХІНА В.С. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі прийняти до ві-

дома; 

 3.4.2 Прийняти участь у батьківських зборах в навчальних закладах м. Гу-

ляйполе Запорізької області з метою інформування батьків про вступну кампанію 

в ТДАТУ імені Дмитра Моторного – лютий 2020 р.; 

 3.4.3 Організувати та забезпечити екскурсію для учнів навчальних закладів  

м. Гуляйполе в ТДАТУ імені Дмитра Моторного – березень 2020 р.; 

3.5 інформацію завідувача кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», доце-

нта ПОСТОЛ Ю.О. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі. 

 ВИРІШИЛИ: 

 3.5.1 Інформацію завідувача кафедри  «Електротехнологій і теплові проце-

си», доцента ПОСТОЛ Ю.О. про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі 

прийняти до відома; 



 3.5.2 Провести наступні профорієнтаційні заходи: 

- відвідування батьківських зборів Мелітопольської НВК№16 - січень 2020 р.; 

- проведення І та ІІ турів Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів Меліто-

польської НВК№16 - січень 2020 р.; 

- відвідування батьківських зборів в начальних закладах Горностаївсього району 

Херсонської області – березень 2020 р.; 

- відвідування батьківських зборів в начальних закладах Більмакського району 

Запорізької області – лютий 2020 р.; 

- проведення І та ІІ турів Всеукраїнської предметної олімпіади для учнів началь-

них закладів Більмакського району Запорізької області – лютий та березень 2020 

р.; 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ОВР, старшого викладача КОВА-

ЛЬОВА О.В. про результати атестації студентів, які навчаються за дуальною сис-

темою навчання.   

 ВИРІШИЛИ: 

 4.1 Інформацію заступника декана з ОВР, старшого викладача КОВАЛЬО-

ВА 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, що корегування навчальних планів та освітніх про-

грам у відповідності до пропозицій підприємства не є потрібним; 

 4.4 Студентам, які навчалися за дуальною системою у першому півріччі 

2019-2020 н.р., та які були не атестовані, відмовити у можливості подальшого на-

вчання за дуальною системою.   

4.5 Рішення прийняте одноголосно. 

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

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

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

ний процес навчально-методичної літератури: 



- Нестерчук Д.М. Конспект лекцій з дисципліни «Контрольно-вимірювальні при-

лади з основами метрології» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / 

Д.М. Нестерчук. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 255 с. (15,9 у.д.а.); 

Затверджений на засіданні кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені про-

фесора В.В. Овчарова» від 09.12.2019 р., протокол №5; 

Затверджений на засіданні методичної комісії факультету ЕКТ від 23.12.2019 р., 

протокол №4. 

- Вовк О.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Теоретичні основи електротехніки, частина 1» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» денної форми навчання (на базі повної загальної середньої осві-

ти) / О.Ю. Вовк. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 183 с. (11,4 у.д.а); 

Затверджені на засіданні кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені профе-

сора В.В. Овчарова» від 09.12.2019 р., протокол №5. 

Затверджені на засіданні методичної комісії факультету ЕКТ від 23.12.2019 р., 

протокол №4. 

 ВИРІШИЛИ: 

 5.1 Інформацію голови методичної комісії факультету, доцента НЕСТЕР-

ЧУК Д.М. прийняти до відома; 

 5.2 Вищезазначеній навчально-методичній літературі надати дозвіл Вченої 

ради факультету до видання та впровадження в навчальний процес; 

 5.3 Рішення прийняте одноголосно. 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО 

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


