
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

14 травня 2019 р.                        Мелітополь                                                     №9 

 

Засідання вченої ради енергетичного  

факультету Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

 

Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 11 осіб з 13 членів ради. 

Порядок денний: 

  1. Про організацію проведення виробничих практик. 

  2. Про роботу студентської ради факультету. 

  3. Про стан науково-дослідної роботи викладачів факультету. 

  4. Про підготовку кадрів вищої кваліфікації на кафедрах факультету. 

  5. Різне.  

 

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

ганізацію проведення виробничих практик  

 ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

1.2 Організацію та проведення виробничих практик на факультеті вважати задові-

льною; 

1.3 Продовжити роботу на кафедрах щодо пошуку та щодо забезпечення студентів 

сучасними базами практик з урахування специфіки кожної практики, при цьому звернути 

особливу увагу на науково-дослідницькі та переддипломні практики студентів-

магістрантів, а також на переддипломні практики студентів 4 та 2С курсів; 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, керівники виробничих практик на 

кафедрах. 

Термін виконання: постійно; 



1.4 Надавати до деканату інформацію щодо керівників з кожного виду практик на 

кафедрах. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, керівники виробничих практик на 

кафедрах. 

Термін виконання: до 30 вересня поточного навчального року; 

1.5 Керівникам виробничих практик на кафедрах забезпечувати надання проектів 

наказів до деканату факультету не пізніше, ніж за 30 днів до початку практики. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, керівники виробничих практик на 

кафедрах. 

Термін виконання: протягом поточного навчального року; 

6. Керівникам практик надавати анотований звіт за результатами виробничих 

практик за встановленою формою до деканату факультету не пізніше, ніж 30 днів після 

закінчення практики. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, керівники виробничих практик на 

кафедрах. 

Термін виконання: протягом поточного навчального року. 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови студентської ради СЛАВОВА В.В. про роботу 

студентської ради факультету. 

ВІРИШИЛИ:  

 2.1 Інформацію одноголосно прийняти до відома; 

 2.2 Рекомендувати студентській раді висвітлювати на постійній основі ре-

зультати студентського самоврядування та участі у різноманітних заходах на сай-

ті факультету. 

Відповідальні: голова студентської ради СЛАВОВ В.В., заступник декана з ОВР 

КОВАЛЬОВ О.В. 

Термін виконання: протягом поточного навчального року. 

3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті КА-

ШКАРЬОВА А.О. про стан науково-дослідної роботи викладачів факультету. 

ВІРИШИЛИ:  



3.1 Активізувати роботу щодо співпраці із виробництвом за напрямом 

отримання госпдоговірних тем для виконання наукових та прикладних дослі-

джень. 

Відповідальні: професорсько-викладацький склад факультету. 

Термін: постійно. 

3.2 За тематикою наукових видань професорсько-викладацького складу, які 

опубліковані у наукових виданнях Scopus та WebofSciense, підготувати запити на 

виконання наукових досліджень за конкурсами МОН України та ДФФД для 

отримання фінансування за рахунок державного бюджету. 

Відповідальні: професорсько-викладацький склад факультету.. 

Термін: 2019-2020 навчальний рік; 

3.3 Для розвитку та подальшого посилення зв’язків з іноземними навчаль-

ними закладами освіти підприємствами рекомендувати професорсько-

викладацькому складу факультету залучати до співавторства у наукових виданнях 

іноземних колег-науковців. 

Відповідальні: професорсько-викладацький склад факультету. 

Термін: постійно. 

3.4 Продовжити практику інформування професорсько-викладацького скла-

ду факультету про наукові гранти, форми заявок та інші наукові заходи на сайті 

факультету. 

Відповідальні: відповідальний за наукову роботу на факультеті КАШКА-

РЬОВ А.О. 

Термін: постійно. 

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

підготовку кадрів вищої кваліфікації на кафедрах факультету. 

 4.1 Інформацію декана факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. одноголо-

сно прийняти до відома; 

 4.2 Активізувати роботу по завершенню дисертаційних робіт; 



 4.3 Рекомендувати доц. ЛИСЕНКО О.В. завершити роботу на докторською 

дисертацією та надати її на розгляд до технічної ради університету для отримання 

висновку щодо подальшого захисту. 

 Відповідальні: викладачі, що закінчили докторантури, завідувачі кафедр. 

Термін: вересень-жовтень 2019 р. 

4.4 Контроль за виконанням постанови покласти на декана факультету, 

професора НАЗАРЕНКО І.П.  

 

 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П. НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М. НЕСТЕРЧУК 


