
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

12 лютого 2019 р.                        Мелітополь                                                     №6 

 

Засідання вченої ради енергетичного  

факультету Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

 

Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 13 осіб з 13 членів ради. 

Порядок денний: 

  1. Про організацію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад.  

  2. Ефективність функціонування сайтів кафедр, сайту факультету та Навча-

льно-інформаційного порталу, ведення електронних журналів. 

  3. Про організацію та проведення науково-технічних та методичних конфе-

ренцій. 

  4. Про організацію виховної роботи на факультеті. Про роботу студентської 

ради факультету. 

5.Різне. 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ННР КОВАЛЯ Д.М. про організа-

цію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад. 

ВИРІШИЛИ: 

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

ма; 

1.2 Відрядити на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Елект-

ротехнічні системи електроспоживання» студентів 4 та 2С курсу, що зайняли при-

зові місця на І етапі, до м. Запоріжжя 23-25 квітня 2019 року до Запорізького на-

ціонального технічного університету, та забезпечити їхню якісну підготовку за 

дисциплінами: «Електропостачання промислових підприємств», «Електричні ме-

режі і системи», «Електромагнітні перехідні процеси», «Релейний захист та авто-

матика», «Математичні задачі енергетики». 



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

ЕнФ з ННР КОВАЛЬ Д.М., завідувачі кафедр, ведучі викладачі з дисциплін. 

Термін: до 20.04.2019 р. 

1.3 Відрядити на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студентів 4 та 2С курсу, 

що зайняли призові місця на І етапі, до м. Львову 15-17 травня 2019 року до 

Львівського національного аграрного університету, та забезпечити їхню якісну 

підготовку за дисциплінами: «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні 

машини та апарати», «Основи електроприводу», «Електротехнічні системи елект-

роспоживання», «Основи електропостачання», «Контрольно-вимірювальні прила-

ди з основами метрології», «Теплотехніка», «Відновлювальні джерела енергії». 

Відповідальні: декан ЕнФ, професор НАЗАРЕНКО І.П., заступник декана 

ЕнФ з ННР КОВАЛЬ Д.М., завідувачі кафедр, ведучі викладачі з дисциплін. 

Термін: до 13.05.2019 р. 

1.4 Відрядити на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  студентів 1 курсу ОС 

«Магістр», що зайняли призові місця на І етапі, до м. Львову 15-17 травня 2019 

року до Львівського національного аграрного університету, та забезпечити їхню 

якісну підготовку за дисциплінами: «Проектування систем електропостачання», 

«Електропривод виробничих машин і механізмів», «Електротехнології в АПК», 

«Енергозбереження». 

Відповідальні: декан ЕнФ, професор НАЗАРЕНКО І.П., заступник декана 

ЕнФ з ННР КОВАЛЬ Д.М., завідувачі кафедр, ведучі викладачі з дисциплін. 

Термін: до 14.05.2019 р. 

 1.5 Рішення прийняте одноголосно. 

2.СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ННР КОВАЛЯ Д.М. про організа-

цію про ефективність функціонування сайтів кафедр, сайту факультету та Навча-

льно-інформаційного порталу, ведення електронних журналів. 

 ВИРІШИЛИ: 



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

ма; 

2.2 За результатами аналізу сайтів кафедр і енергетичного факультету: 

- вносити актуальні зміни до розділів сайтів кафедр у категорії «Навчання» згідно ухва-

лених графіків проведення методичних семінарів, консультацій і розкладів занять на 

2018-2019 навчальний рік; 

- своєчасно вносити актуальні зміни до профілю науково-викладацького складу; 

- розділ «Дисципліни кафедри» доповнювати методичними матеріалами, робочи-

ми програмами за поточний навчальний рік; 

- заповнювати підрозділи категорії «Наука», а після підбиття підсумків додавати 

інформацію про найкращих студентів і викладачів, що виступали на конференці-

ях; 

- підготувати інформацію про співробітників кафедр згідно наданого Центром ін-

формаційних технологій зразку; 

- видалити розділи сайтів кафедр, що тривалий час не використовуються; 

- оновити розділ «Кураторство» згідно закріплених обов’язків, додати актуальні 

фото кураторів з групами; 

- перевірити та оновити (за необхідністю) дані в розділі «Контакти»; 

- своєчасно додавати новини кафедр та відправляти матеріали відповідальному за 

сайт факультету для дублювання інформації в розділі «Новини» на сайті факуль-

тету; 

- постійно оновлювати інформацію на сайті факультету з урахуванням новин сай-

тів кафедр; 

- наповнити розділ «Співпраця з виробництвом» інформацією про круглі столи з 

виробничниками, екскурсії та інші види співпраці; 

- оперативно оновлювати відповідні розділи в категорії сайту факультету «Вчена 

рада» та «Методична комісія»; 

- оновлювати разом із відповідальним за Web-центр студентської ради факультету 

інформацію про студентську раду факультету та кращих студентів факультету. 



Відповідальні: заступник декана ЕнФ з ННР КОВАЛЬ Д.М., відповідальні 

за наповнення сайтів кафедр і факультету, голова студентської раду факультету 

СЛАВОВ В.В. 

Термін: до 01.04.2019 р. 

2.3 Заповнити електронні журнали за перший змістовний модуль ведучим 

викладачам і асистентам, в тому числі спеціалізованих дисциплін кафедр для здо-

бувачів ОС «Магістр». 

Відповідальні: заступник декана ЕнФ з ННР КОВАЛЬ Д.М., завідувачі ка-

федр, викладачі факультету, відповідальні за ведення електронних журналів ка-

федр. 

Термін: до 09.03.2019 р. для дисциплін на 2С і 4 курсі; 

 до 23.03.2019 р. для дисциплін на 1, 2, 1С, 3 курсі та у магістрів 1 

року навчання. 

2.4 Завершити наповнення розділів Навчально-інформаційного порталу (НІП) 

згідно загальної структури дисципліни, при цьому слід приділити особливу увагу те-

матичним тестам і підсумковому тесту, на постійний основі здійснювати контроль ві-

двідування та виконання тестових завдань студентами, що навчаються за індивідуаль-

ним графіком навчання та на дуальному навчанні.  

2.5 Завершити наповнення розділів НІП з виробничих практик, проконтролюва-

ти виконання та прозвітувати про виконання на вченій раді факультету у березні. 

Відповідальні: ведучі викладачі, відповідальні за проведення виробничих 

практик по кафедрам, завідувачі кафедр, заступник декана з ННР КОВАЛЬ Д.М. 

Термін: протягом 2-го семестру 2018-19 н.р. 

2.6 Контроль за виконання постанови покласти на декана ЕнФ НАЗАРЕН-

КО І.П. 

2.7 Рішення прийняте одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті 

КАШКАРЬОВА А.О. про організацію та проведення науково-технічних та мето-

дичних конференцій. 

 



3.1 Інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті КАШКА-

РЬОВА А.О. прийняти до відома. 

3.2 Науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам та студен-

там факультету прийняти участь у науковому форумі «Сучасні дослідження на 

шляху до євроінтеграції», секція «Проблеми енергозбереження в АПК», який від-

будеться  25-26 червня 2019 р.. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з НВР КОВАЛЬОВ О.В. 

Термін: до 22 лютого 2019 року. 

3.3 Сформувати науковий та організаційний комітети з організації та прове-

дення VIII Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І. І. Мартиненка 

«Енергозабезпечення технологічних процесів», яка відбудеться 13-14 червня 2019 

року. 

Відповідальні: декан ЕнФ, професор НАЗАРЕНКО І.П., завідувачі кафедр, 

відповідальний за наукову роботу на факультеті КАШКАРЬОВ А.О. 

Термін: до 4 березня 2019 року. 

3.4 Розробити сайт та інформаційні повідомлення про VIII Міжнародну на-

уково-практичну конференцію пам’яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення тех-

нологічних процесів». 

Відповідальні: декан ЕнФ, професор НАЗАРЕНКО І.П., завідувачі кафедр, 

відповідальний за наукову роботу на факультеті КАШКАРЬОВ А.О., організацій-

ний комітет конференції. 

Термін: до 4 березня 2019 року. 

3.5 Проінформувати студентство, керівників наукових студентських гуртків  

про проведення Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції магістра-

нтів і студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механі-

зації та електрифікації технологічних процесів», яка відбудеться 17 травня 2019 

року. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальний за наукову роботу на фа-

культеті КАШКАРЬОВ А.О., відповідальні за наукову роботу на кафедрах. 

Термін: до 12 квітня 2019 року. 



3.6 Визначити кандидатуру доповідача для участі у пленарному засідання 

науково-практичного заходу «Агрокебет», який відбудеться у квітні 2019 року  на 

базі ТДАТУ. 

Відповідальні: голова ради молодих вчених університету ПОПРЯДУХІН 

В.С., відповідальні за наукову роботу на кафедрах. 

Термін: до 1 квітня 2019 року. 

3.7 Рішення прийнято одноголосно. 

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

ганізацію виховної роботи в академічних групах факультету та інформацію голо-

ви студентської ради СЛАВОВА В.В. про роботу студентської ради факультету. 

 ВИРІШИЛИ: 

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

відома; 

4.2 Стан виховної роботи в академічних групах факультету вважати задові-

льним. 

4.3 Кураторам посилити контроль відвідування занять студентами підшеф-

них академічних груп. 

Відповідальні: куратори груп. 

Термін виконання: протягом другого семестру 2018-2019 навчального року. 

4.4 Кураторам на кураторській годині13.02.2019 р. провести заходи вихов-

ного характеру із студентами, що мають заборгованості за підсумками зимової се-

сії 2018-2019 н.р., та мали велику кількість пропусків занять без поважної причи-

ни в першому семестрі 2018-2019 н.р. з оформленням відповідної постанови рі-

шення про стягнення (протокол ведення кураторської години, записи в журнал 

куратора). 

Відповідальні: куратори груп, заступник декана з ОВР КОВАЛЬОВ О.В. 

Термін виконання: 13 лютого 2019 року. 

4.5 Активізувати роботу кураторів з батьками студентів, що мали велику кі-

лькість пропусків занять без поважної причини в першому семестрі 2018-2019 н.р. 

та в лютому 2019 р. (листи батькам, телефонні повідомлення). 



Відповідальні: куратори груп. 

Термін виконання: 15 березня 2019 року. 

4.6 Кураторам академічних груп факультету прийняти обов’язкову участь в 

конкурсі «Кращій куратор академічної групи ТДАТУ» з урахуванням і виконан-

ням вимог «Положення про конкурс «Кращий куратор академічної групи ТДА-

ТУ». 

Відповідальні: куратори груп, зав. кафедрами., заступник декана з ОВР КО-

ВАЛЬОВ О.В. 

Термін виконання: квітень 2019 року (І етап - відбірковий, кафедральний). 

                травень 2019 року (ІІ етап - факультетський) 

4.7 Інформацію голови студентської ради СЛАВОВА В.В. прийняти до ві-

дома. 

 4.8 Рішення прийняте одноголосно. 

  

 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО  

  

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


