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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: 16 осіб з 19 членів ради. 

 

Порядок денний: 

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

олімпіад          

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

льно-інформаційного порталу, ведення електронних журналів 

3. Про ротацію проектних груп (груп забезпечення) освітньо-професійних 

програм зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» та 122 «Комп’ютерні науки» 

  4. Про організацію виховної роботи на факультеті 

  5. Різне. 

 

 1. СЛУХАЛИ: інформацію заступників декана з ННР, старшого виклада-

ча ЧЕБАНОВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В. про проведення І етапу у 2 півріччі 

2019-2020 н.р. та інформацію щодо організації підготовки до участі у ІІ етапі Все-

українських студентських олімпіад за спеціальностями 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні науки». 

 ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію заступників декана з ННР старшого викладача Чебанова 

А.Б. та доцента Лубко Д.В. прийняти до відома; 

http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/


  1.2 Провести студентські олімпіади І етапу у 2 півріччі 2019-2020 н.р. згідно 

планів проведення олімпіад на кафедрах факультету. 

  Термін виконання: протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

  1.3 Забезпечити участь студентів та організувати їхню підготовку до ІІ ета-

пу Всеукраїнських студентських олімпіад за спеціальностями 141 «Електроенер-

гетика, електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні науки» в таких 

закладах вищої освіти: напрям «Електротехнічні системи електроспоживання» - 

23…25 квітня 2020 р. (Запорізький національний технічний університет, м. Запо-

ріжжя); напрям «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та «Енергетика 

сільськогосподарського виробництва» - 13…15 травня 2020 р. (Львівський націо-

нальний аграрний університет, м. Дубляни, Львівська область); напрям «Техноло-

гія електромонтажних робіт» 18…20 травня 2020 р. (Миколаївський національний 

аграрний університет, м. Миколаїв); напрям «Розробка мобільних додатків» - кві-

тень 2020 р. (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Мелітополь, Запорізька область); напрям «Фізика» - 07…09 

квітня 2020 р. (Харківський національний університет міського господарства іме-

ні О.М.Бекетова, м. Харків). 

  Відповідальні: декан факультету, заступники декана з ННР, старший викла-

дач Чебанов А.Б. та доцент Лубко Д.В., завідувачі кафедр, ведучі викладачі; 

  Термін виконання: лютий – травень 2020 р.; 

  1.3 Контроль за виконання постанови покласти на декана факультету, про-

фесора НАЗАРЕНКО І.П.      

       1.4 Рішення прийняте одноголосно. 

 

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

ча ЧЕБАНОВА А.Б. та доцента ЛУБКО Д.В. про ефективність функціонування 

сайтів кафедр, сайту факультету та Навчально-інформаційного порталу, ведення 

електронних журналів. 

 ВІРИШИЛИ:  

 2.1 Інформацію заступників декана з ННР старшого викладача ЧЕБАНОВА 

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

http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/people/chebanov-andrij-borysovych/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/


2.2 Завершити наповнення розділів Навчально-інформаційного порталу на-

вчальних дисциплін, які викладаються у 2 півріччі 2019-2020 н.р. зі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» згідно інформації, 

що наведена в додатку А до протоколу. 

Термін: до 29.02.2020 р.; 

2.3 Завершити наповнення розділів Навчально-інформаційного порталу на-

вчальних дисциплін, які викладаються у 2 півріччі 2019-2020 н.р. зі спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» згідно інформації, що наведена в додатку Б до протоко-

лу. 

Термін: до 29.02.2020 р.; 

2.4 За результатами перевірки ведення електронних журналів з навчальних 

дисциплін, які викладаються у 2 півріччі 2019-2020 н.р. зі спеціальності 141 «Еле-

ктроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на постійній основі запов-

нювати електронні журнали згідно інформації, що наведена в додатку В до про-

токолу. 

Термін виконання: протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

2.5 За результатами перевірки ведення електронних журналів з навчальних 

дисциплін, які викладаються у 2 півріччі 2019-2020 н.р. зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» на постійній основі заповнювати електронні журнали згід-

но інформації, що наведена в додатку Г до протоколу. 

Термін виконання: протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

2.6 За результатами перевірки сайтів кафедр «Електроенергетика і автома-

тизація», «Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В.Овчарова», 

«Електротехнологій і теплові процеси» й сайту факультету енергетики та 

комп’ютерних технологій внести зміни згідно інформації, що наведена в додатку 

Д до протоколу; 

2.7 За результатами перевірки сайтів кафедр «Комп’ютерні науки» та «Ви-

ща математика і фізика» внести зміни згідно інформації, що наведена в додатку Е 

до протоколу; 

Термін виконання: до 29.02.2020 р. 



2.8 Проінформувати вчену раду щодо виконання постанови у березні 2020 р. 

Відповідальні: декан факультету, ведучі викладачі, завідувачі кафедр, за-

ступники декана з ННР, старший викладач ЧЕБАНОВ А.Б. та доцент ЛУБКО Д.В. 

2.9 Контроль за виконання постанови покласти на декана факультету, про-

фесора НАЗАРЕНКО І.П. 

     

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

ротацію проектних груп (груп забезпечення) освітньо-професійних програм зі 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

122 «Комп’ютерні науки». 

ВИРІШИЛИ: 

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

до відома; 

3.2 Для забезпечення провадження освітньої діяльності та контролю за ви-

конанням освітніх програм за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротех-

ніка та електромеханіка»: ОПП 22595 «Електроенергетика, електротехніка та еле-

ктромеханіка» ОС «Магістр»; ОПП 22608 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» ОС «Бакалавр»; ОПП 30629 «Виробництво і розподілення елек-

троенергії» ОС «Бакалавр»; ОПП 30630 «Технічний сервіс електрообладнання» 

ОС «Бакалавр»; ОПП 30628 «Електротехнічні системи енергоспоживання» ОС 

«Бакалавр» затвердити групу забезпечення спеціальності у складі:  

- декан факультету ЕКт, д.т.н., професор НАЗАРЕНКО І.П.;  

- завідувач кафедри «Електроенергетика і автоматизація», д.т.н., професор 

ДІОРДІЄВ В.Т.;  

- доцент кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент КА-

ШКАРЬОВ А.О.;  

- доцент кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент САБО 

А.Г.; 

- доцент кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент ЧАУ-

СОВ С.В.;  

- доцент кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., доцент ЛИ-

СЕНКО О.В.; 



- старший викладач кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., 

ЛОБОДА О.І.; 

- старший викладач кафедри «Електроенергетика і автоматизація», к.т.н., 

ЧЕБАНОВ А.Б.;  

- завідувач кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент КВІТКА С.О.,  

- доцент 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», доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені профе-

сора В.В.Овчарова», к.т.н., доцент КУРАШКІН С.Ф.; 

- доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент ПОСТНІКОВА М.В.; 

- доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент НЕСТЕРЧУК Д.М.;  

- доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент ПОПОВА І.О.;  

доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н. ПОПРЯДУХІН В.С.;  

- доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора 

В.В.Овчарова», к.т.н., доцент ГАЛЬКО С.В.; 

- старший викладач кафедри «Електротезніка і електромеханіка імені профе-

сора В.В.Овчарова» КОВАЛЬОВ О.В.;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент ОРЕЛ 

О.М.;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент 

СТЬОПІН Ю.О.;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент БО-

РОХОВ І.В.;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент ГУ-

ЛЕВСЬКИЙ В.Б;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент КУ-

ШЛИК Р.В.;  

- доцент кафедри «Електротехнологій і теплові процеси», к.т.н., доцент КУ-

ШЛИК Р.Р.  

3.3 Для забезпечення провадження освітньої діяльності та контролю за ви-

конанням освітніх програм за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»:   



- ОПП 22594 «Комп’ютерні науки  та інформаційні технології» ОС «Магістр» за-

твердити групу забезпечення спеціальності у складі: 

- завідувач кафедри «Комп’ютерні науки», к.т.н., доцент СТРОКАНЬ О.В.; 

- доцент кафедри «Комп’ютерні науки», к.т.н., доцент ЛУБКО Д.В.; 

- старший викладач кафедри «Комп’ютерні науки», к.т.н. МІРОШНИЧЕН-

КО М.Ю.; 

- ОПП 22606 «Комп’ютерні науки» ОС «Бакалавр» затвердити групу забезпечення 

спеціальності у складі: 

- професор кафедри «Комп’ютерні науки», д.т.н., професор МАЛКІНА 

В.М.; 

- доцент кафедри «Комп’ютерні науки», к.т.н., доцент ЛУБКО Д.В.; 

- старший викладач кафедри «Комп’ютерні науки», к.т.н. МІРОШНИЧЕН-

КО М.Ю. 
 

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

ЛЬОВА О.В. та голови студентської ради факультету СЛАВОВА В.В. про органі-

зацію виховної роботи на факультеті 

ВИРІШИЛИ: 

4.1 Інформацію заступника декана з ОВР, старшого викладача КОВАЛЬО-

ВА О.В. та голови студентської ради факультету СЛАВОВА В.В. прийняти до ві-

дома; 

4.2 Стан виховної роботи вважати задовільною; 

4.3 Кураторам академічних груп посилити контроль відвідування занять 

студентами протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

4.4 Кураторам на кураторських годинах 13 лютого та 20 лютого 2020 р. 

провести виховні бесіди зі студентами, що мають академічні заборгованості за 

результатами зимової сесії 2019-2020 н.р. та значну кількість пропусків занять 

без поважної причини, з оформленням постанови рішення щодо стягнення в жу-

рналі куратора. 

Відповідальні: куратори академічних груп, заступник декана з ОВР, стар-

ший викладач КОВАЛЬОВА О.В. 

Термін виконання: до 20 лютого 2020 р.; 



4.5 Кураторам академічних груп на постійній основі підтримувати зв'язок 

(телефонне повідомлення та поштове листування) з батьками студентів, які мали 

та мають значну кількість пропусків занять без поважної причини. 

Відповідальні: куратори академічних груп, заступник декана з ОВР, стар-

ший викладач КОВАЛЬОВА О.В. 

Термін виконання: протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

4.5 Активізувати роботу інформаційного сектору студентської ради факуль-

тету в напрямку інформування спільноти на сайті факультету щодо подій та захо-

дів з виховної роботи в академічних групах.  

Відповідальні: куратори академічних груп, заступник декана з ОВР, стар-

ший викладач КОВАЛЬОВА О.В., голова студентської ради факультету СЛАВОВ 

В.В., відповідальний за інформаційний сектор студентської ради факультету ЗА-

ДОРОЖНЮК А. 

Термін виконання: протягом 2 півріччя 2019-2020 н.р.; 

4.6 Кураторам академічних груп факультету підготуватися та обов’язково 

прийняти участь у конкурсі «Кращій куратор академічної групи ТДАТУ» з ураху-

ванням і виконанням вимог «Положення про конкурс «Кращий куратор академіч-

ної групи ТДАТУ». 

 Відповідальні: куратори академічних груп, заступник декана з ОВР, стар-

ший викладач КОВАЛЬОВА О.В.; 

Термін виконання: квітень 2020 р. – І етап відбірковий на рівні кафедри; 

                                 травень 2020 р. – ІІ етап на рівні факультету. 

 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО 

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


