
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

12 березня 2019 р.                        Мелітополь                                                     №7 

 

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 результати державної атестації студентів ОКР «Магістр». 

2. Про підготовку до незалежного заміру знань (оn-line тестування) студен-

тів факультету. 

  3. Про підготовку до державної атестації студентів ОКР «Бакалавр» та здо-

бувачів ОС «Бакалавр». 

  4. Про стан науково-дослідної роботи студентів на факультеті. 

  5. Різне. 

 

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

результати державної атестації студентів ОКР «Магістр».     

ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

1.2 За результатами аналізу результатів державної атестації здобувачів ОС 

«Магістр» зосередити зусилля на стимулюванні студентів до систематичної робо-

ти з виконання дипломних робіт; 

1.3 Керівникам дипломного проектування враховувати зауваження голів ек-

заменаційних комісій, при цьому слід приділяти особливу увагу техніко-

економічним розрахункам; 

1.4 Керівникам дипломного проектування і відповідальним за нормоконт-

роль дотримуватись вимог Державного стандарту з оформлення проектної доку-

ментації; 



1.5 Методичній комісії факультету розглянути на засіданні та затвердити за-

гальну структуру дипломної роботи (магістерської дисертації) та затвердити ме-

тодичні вказівки із загальних питань проектування для студентів-дипломників ОС 

«Магістр»; 

1.6 Зміст задач і завдань для Державного екзамену повинен розкривати осві-

тній та науковий потенціал здобувачів ОС «Магістр»;  

1.7 Контроль за виконанням постанови покласти на декана факультету, 

професора НАЗАРЕНКО І.П.  

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

підготовку до незалежного заміру знань (оn-line тестування) студентів факульте-

ту. 

 ВИРІШИЛИ: 

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

до відома. 

3. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри електротехнологій і теплових про-

цесів, професора НАЗАРЕНКО І.П., завідувача кафедри електроенергетики і ав-

томатизації, професора ДІОРДІЄВА В.Т. та завідувача кафедри електротехніки і 

електромеханіки імені професора В.В.Овчарова, доцента КВІТКИ С.О. про підго-

товку до державної атестації студентів ОКР «Бакалавр» та здобувачів ОС «Бака-

лавр». 

ВИРІШИЛИ:  

3.1 Інформацію завідувачів кафедр факультету прийняти до відома; 

3.2 Керівникам дипломного проектування і відповідальним за нормоконт-

роль дотримуватись вимог Державного стандарту з оформлення проектної доку-

ментації; 

3.3 Забезпечити своєчасне виконання розділів дипломних проектів студен-

тами-дипломниками згідно термінів календарного плану; 

3.4 Здійснювати постійний контроль за виконанням розділів дипломних 

проектів; 



Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, керівники дипломних проек-

тів. 

Термін виконання: до 10 травня 2019 року; 

3.5 Стан проведення дипломного проектування студентами ОКР «Бакалавр» 

та здобувачами ОС «Бакалавр» розглянути на засіданні вченої ради, що відбу-

деться у травні 2019 р.;   

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

ЗАРЕНКО І.П. 

3.7 Рішення прийняте одноголосно. 

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

підготовку до незалежного заміру знань (оn-line тестування) студентів ОКР «Ба-

калавр». 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1 Інформацію декана факультету прийняти до відома. 

  3.2 Скласти розклад консультацій проведення занять для підготовки до не-

залежного заміру знань студентів 4 курсу та 2С курсу ОКР «Бакалавр». 

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

декана з ННР КОВАЛЬ Д.М. 

Термін: з 15.05.2018 р.  

4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті 

КАШКАРЬОВА А.О. про стан науково-дослідної роботи студентів на факультеті. 

  ВИРІШИЛИ: 

  4.1 Інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті КАШКА-

РЬОВА А.О. прийняти до вдома; 

  4.2 Продовжити практику оформлення документів інтелектуальної власнос-

ті із залученням студентів факультету. 

  Відповідальні: керівники наукових гуртків, ведучі викладачі. 

  Термін: постійно; 

  4.3 Сприяти оформленню документів з охорони інтелектуальної власності 

на авторський твір із залученням студентів 1М та 2М курсів.   



  Відповідальні: керівники наукових гуртків, відповідальний за наукову робо-

ту на факультеті КАШКАРЬОВ А.О., керівники дипломного проектування. 

  Термін: постійно; 

  4.4 На постійній основі приймати участь у Всеукраїнському конкурсі НДР 

студентів із подальшою участю у 2 турі. 

  Відповідальні: керівники наукових гуртків, відповідальний за наукову робо-

ту на факультеті КАШКАРЬОВ А.О., керівники дипломного проектування. 

  Термін: постійно; 

  4.5 Прийняти участь у науково-технічній конференції «Агро-кебети», яка 

відбудеться 4 квітня 2019 р. та підготувати студента для участі у пленарному за-

сіданні конференції. 

   Відповідальні: керівники наукових гуртків, відповідальний за наукову робо-

ту на факультеті КАШКАРЬОВ А.О. 

  Термін: до 26 березня 2019 р. 

  4.6 На постійній основі інформувати науково-педагогічних працівників що-

до наукових конференцій та семінарів, як на рівні кафедр, так й на рівні факуль-

тету та університету. 

  Відповідальні: керівники наукових гуртків, відповідальний за наукову робо-

ту на факультеті КАШКАРЬОВ А.О. 

  Термін: постійно. 

 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П. НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М. НЕСТЕРЧУК 


