
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

9 квітня 2019 р.                        Мелітополь                                                     №8 

 

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 стан матеріально-технічного забезпечення лабораторії вітроелектро-

енергетики кафедри ЕіА. 

  2. Про забезпечення практичної підготовки студентів через робочі професії, 

дуальну систему навчання та виробничі практики.  

  3. Про стан стажування та підвищення кваліфікації НПП кафедр. 

 4. Про результати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів факу-

льтету. 

  5. Різне.  

  5.1 Про затвердження складу проектної групи ОПП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Елект-

роенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

  5.2 Про затвердження складу проектної групи ОПП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» СВО «Магістр» зі спеціальності 141 «Елект-

роенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

  5.3 Про затвердження складу проектної групи ОНП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» СВО «Доктор філософії» зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 
 

1. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри ЕіА, професора В.Т. ДІОРДІЄВА 

про стан матеріально-технічного забезпечення лабораторії вітроелектроенергети-

ки кафедри ЕіА.  

 ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 



1.2 Стан матеріально-технічного забезпечення лабораторії вітроенергетики вважа-

ти задовільною; 

1.3 Продовжити практику укладання договорів щодо оснащення лабораторії вітро-

енергетики спеціальним профільним обладнанням; 

1.4 Підготувати лабораторні стенди кафедр факультету, що вивчають елементи ге-

нерації, розподілення та передачі електроенергії від вітроелектростанцій. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету. 

Термін виконання: до початку 2019-2020 н.р.; 

1.5 Вивчити питання співпраці факультету із Запорізькою АЕС; 

1.6 Звернутись до керівництва «Запоріжжяобленерго» з метою отримання програ-

много забезпечення стимулятора оператора. 

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

факультету. 

Термін виконання: до початку 2019-2020 н.р.; 

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

чення практичної підготовки студентів через робочі професії, дуальну систему 

навчання та виробничі практики.  

ВІРИШИЛИ:  

 2.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

 2.2 Завершити укладання угод щодо проходження виробничих практик та 

формування наказів. 

Відповідальні: керівники виробничих практик на кафедрах. 

Термін виконання: до 12 квітня 2019 р.; 

2.3 Завершити наповнення відповідних розділів з виробничих практик на Навчаль-

но-інформаційному порталі. 

Відповідальні: керівники виробничих практик на кафедрах, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 12 квітня 2019 р.; 

 2.4 Студентам, що навчаються за дуальною системою навчання, своєчасно прохо-

дити атестацію. 

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



Термін виконання: до кінця термінів екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.; 

2.5 Проводити роз’яснювальну роботу серед студентів щодо необхідності отри-

мання розряду з робітничих професій та відкривати нові професії для студентів згідно 

концепції розвитку факультету.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з ОВР КОВАЛЬОВ О.В., за-

ступник декана з ННР КОВАЛЬ Д.М., куратори академічних груп. 

Термін виконання: до кінця 2018-2019 н.р.; 

2.6 Контроль за виконання постанови покласти на завідувачів кафедр та де-

кана, професора НАЗАРЕНКО І.П. 

3. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри ЕТЕМ імені професора 

В.В.Овчарова КВІТТКИ С.О., завідувача кафедри ЕіА, професора 

В.Т.ДІОРДІЄВА, завідувача кафедри ЕТТП, професора НАЗАРЕНКО І.П. про 

стан стажування та підвищення кваліфікації НПП кафедр. 

 ВІРИШИЛИ:  

 3.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

  3.2 В 2019-2020 н.р. здійснити підвищення кваліфікації НПП кафедр факу-

льтету на базі провідних ВНЗ України; 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2019-2020 н.р. 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ННР КОВАЛЯ Д.М. про результа-

ти контролю і аналізу проміжних атестацій студентів факультету. 

 ВІРИШИЛИ:  

 4.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

 4. 2 За результатами аналізу результатів проміжних атестацій студенітв факультету 

зосередити зусилля на стимулюванні студентів до систематичної навчальної роботи 

шляхом:  

- роз’яснення кураторами і співробітниками деканату шляхів підвищення рейтингу з 

ПМК 1, особливо для студентів 1 та 1С курсу; 



- проведення бесід зі студентами викладачами з метою роз’яснення необхідності сумлін-

ного вивчення всіх дисциплін для формування майбутнього професіонала у галузі енер-

гетики, а також роз’яснення пунктів Положення про нарахування стипендії у ТДАТУ. 

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

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

кладачі кафедр, куратори академічних груп. 

Термін виконання: до кінця 2 семестру 2018-2019 н.р.; 

 4.3 З метою підвищення показників навчання за результатами ПМК 2 та зменшен-

ня пропусків навчальних занять студентами до кінця поточного семестру активізувати 

роботу за наступними напрямками: 

- кураторам проводити щоденний аналіз пропусків занять підлеглих груп; 

- кураторам здійснювати аналіз та обговорення результатів рубіжних, підсумкових моду-

льних контролів, екзаменаційних сесій, пропусків занять на кураторських годинах; 

- кураторам підтримувати постійний зв'язок з батьками студентів, що порушують навча-

льної дисципліни; 

- запрошення студентів, що порушують навчальну дисципліну та мають низькі результа-

ти за проміжними атестаційними контролями, на засідання навчально-виховної комісії 

факультету та на засідання кафедр, на яких викладаються дисципліни, за якими студенти 

мають низький рейтинг; 

- здійснювати постійний контроль за студентами, які навчаються за індивідуальним гра-

фіком та на дуальному навчанні; 

- своєчасно накладати дисциплінарні стягнення на студентів, які порушують навчальну 

дисципліну, згідно до «Положення про навчальну дисципліну студента в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті» (від 28.09.2012 р.). 

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

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

кладачі кафедр, куратори академічних груп, голова студентської ради СЛАВОВ В.В. 

Термін виконання: до кінця 2 семестру 2018-2019 н.р.; 

4.4 Студентам, які мають заборгованості за ПМК 1, надати можливість ліквідувати 

такі заборгованості до початку екзаменаційної сесії: для студентів 4 курсу та 2С курсу до 



16 квітня 2019 р., а для студентів інших курсів до 20 травня 2019 р., з обов’язковим конт-

ролем ходу ліквідації заборгованостей.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з ННР КОВАЛЬ Д.М., викла-

дачі кафедр, куратори академічних груп. 

4.5 Контроль за виконання постанови покласти на завідувачів кафедр та де-

кана, професора НАЗАРЕНКО І.П. 

  5. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. 

про затвердження складу проектної групи ОПП «Електроенергетика, електротех-

ніка та електромеханіка» СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергети-

ка, електротехніка та електромеханіка», складу проектної групи ОПП «Електрое-

нергетика, електротехніка та електромеханіка» СВО «Магістр» зі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та складу проектної 

групи ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» СВО «Док-

тор філософії» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-

ромеханіка». 

 ВІРИШИЛИ:  

 5.1 Інформацію прийняти до відома; 

5.2 Проектну групу ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» затвердити у складі: керівник (гарант освітньої програми) - 

КВІТКА С.О., завідувач кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені профе-

сора В.В.Овчарова», к.т.н., доцент; проектна група: НАЗАРЕНКО І.П., декан ене-

ргетичного факультету, д.т.н., професор; СТЬОПІН Ю.О., доцент кафедри «Елек-

тротехнології і теплові процеси», к.т.н., доцент; КАШКАРЬОВ А.О., доцент ка-

федри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент. 

5.3 Проектну групу ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» СВО «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за-

твердити у складі: керівник (гарант освітньої програми) – ДІОРДІЄВ В.Т., завіду-

вач кафедри «Електроенергетика і автоматизація», д.т.н., професор; проектна гру-



па: НАЗАРЕНКО І.П., декан енергетичного факультету, д.т.н., професор; КВІТКА 

С.О., завідувач кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент; ВОВК О.Ю., доцент кафедри «Електротехніка і 

електромеханіка імені професора В.В.Овчарова», к.т.н., доцент; 

5.4 Проектну групу ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» СВО «Доктор філософії» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, елект-

ротехніка та електромеханіка» затвердити у складі: керівник (гарант освітньо-

наукової програми) НАЗАРЕНКО І.П., декан енергетичного факультету, д.т.н., 

професор; проектна група: ДІОРДІЄВ В.Т., завідувач кафедри «Електроенергети-

ка і автоматизація», д.т.н., професор; ВОВК О.Ю., доцент кафедри «Електротех-

ніка і електромеханіка імені професора В.В.Овчарова», к.т.н., доцент; КАШКА-

РЬОВ А.О., доцент кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент. 

5.5 Рішення прийняте одноголосно. 

 

 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П. НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М. НЕСТЕРЧУК 


