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Засідання вченої ради факультету  

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: 15 осіб з 19 членів ради. 

 

Порядок денний: 

1.Про результати державної атестації здобувачів ступеня  вищої освіти «Ма-

гістр». 

  2. Про організацію обговорення освітньо-професійних програм: з працедав-

цями, із академічною спільнотою, із студентським самоврядуванням та проведен-

ня «Круглих столів». 

  3. Про підготовку до державної атестації здобувачів ступеня  вищої освіти 

«Бакалавр». 

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

ренцій. 

  5. Затвердження навчально-методичної літератури. 

6. Різне. 
 

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

результати державної атестації здобувачів ОС «Магістр» зі спеціальностей 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні 

науки».  

ВІРИШИЛИ: 

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

до відома; 

1.2 Для підвищення якості підготовки здобувачів ступеню вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-



ханіка» в дипломних роботах необхідно використовувати результати експеримен-

тальних та виробничих досліджень, при цьому особливу увагу слід звертати на 

виконання розробок з енергозбереження, використання нетрадиційних поновлю-

вальних джерел енергії та підвищення якості технічного сервісу електрооблад-

нання; 

1.3 Керівникам дипломного проектування на кафедрах факультету бажано 

започаткувати практику представлення оригінальних наукових розробок у вигляді 

наочних зразків під час захисту дипломних робіт; 

1.4 Рекомендувати студентам при підготовці до комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену на здобуття ОС «Магістр» зі спеціальностей 141 «Еле-

ктроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні науки» 

використовувати результати власних наукових досліджень та наочно презентува-

ти під час захисту власні наукові розробки; 

 1.5 Пропонувати студентам, які мають високий рейтинг під час навчання, 

звертати увагу на пропозиції від роботодавців для подальшого працевлаштування;  

       1.6 Рішення прийняте одноголосно. 

 

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

організацію обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальностей 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні 

науки»: з роботодавцями, із академічною спільнотою, із студентським самовряду-

ванням та проведення «Круглих столів». 

ВІРИШИЛИ:  

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

до відома; 

2.2 Залучати до обговорення змісту та якісних показників освітньо-

професійних програм зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні науки» представників академічної спі-

льноти з обов’язковим проведенням онлайн-опитування щодо якості освітнього 

процесу; 



2.3 Для проведення онлайн-опитування щодо якості освітнього процесу за-

лучати випускників факультету та роботодавців, що дозволить на постійній осно-

ві удосконалювати та покращувати якість підготовки майбутніх фахівців та до-

зволить формувати позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти 

в ТДАТУ; 

  2.4 З метою громадського обговорення освітньо-професійних програм зі 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

122 «Комп’ютерні науки» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» провести 

«Круглі столи» з залученням провідних роботодавців, академічної спільноти та 

представників студентського самоврядування. 

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

кафедр, заступники декана з ННР та ОВР. 

  Термін: кінець квітень – початок травня 2020 р.; 

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

фесора НАЗАРЕНКО І.П.; 

  2.6 Рішення прийняте одноголосно. 

    

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

підготовку до державної атестації здобувачів ступеня  вищої освіти «Бакалавр». 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1 Інформацію декана  факультету, професора НАЗАРЕНКО І.П. 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 дипломного проек-

тування. 

3.5 Доручити методичній комісії факультету включити до порядку денного 

засідання комісії, що відбудеться згідно регламенту ТДАТУ у квітні 2020 р., пи-

тання про удосконалення методичного забезпечення дипломного проектування на 

кафедрах факультету.  

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, голова методичної комісії, до-

цент НЕСТЕРЧУК Д.М. 

Термін виконання: квітень 2020 року; 

3.6 Завідувачу кафедри «Комп’ютерні науки», доценту СТРОКАНЬ О.В. ро-

зробити комплект екзаменаційних білетів (у кількості 30 шт.) для проведення 

комплексного державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» та представити комплект на розгляд та затвердження мето-

дичною комісією факультету у квітні 2020 р.;  

3.7 Стан підготовки до державної атестації здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» розглянути на засіданні вченої ради, що відбудеться у травні 2020 р.; 

3.8 Запросити на засідання методичної комісії факультету, що відбудеться у 

квітні 2020 р., осіб, які відповідають за консультування розділів «Техніко-

економічні розрахунки» та «Охорона праці» в дипломних проектах, для презента-

ції відповідної навчально-методичної літератури для студентів при виконанні ви-

щеназваних розділів проектів. 

Відповідальні: голова методичної комісії, доцент НЕСТЕРЧУК Д.М. 

Термін виконання: квітень 2020 року; 

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

ЗАРЕНКО І.П. 

3.9 Рішення прийняте одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті, до-

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

методичних конференцій. 

ВИРІШИЛИ: 



4.1 Інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті, доцента 

КАШАКАРЬОВА А.О. прийняти до відома; 

4.2 Відповідно до рекомендацій ректорату університету підготовити план 

проведення науково-практичних конференцій, які будуть проведені кафедрами 

факультету, з обов’язковою презентацією його на сайті факультету та на сайті 

університету. 

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

культеті, доцент КАШКАРЬОВ А.О., голова ради молодих вчених, доцент ПОП-

РЯДУХІН В.С, 

Термін: до 20 березня 2020 р; 

4.3 Рекомендувати науково-педагогічним працівникам кафедр факультету 

прийняти участь у науково-методичній конференції ТДАТУ «Проблеми забезпе-

чення якості освіти та удосконалення підготовки майбутніх фахівців». 

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

культеті, доцент КАШКАРЬОВ А.О., голова ради молодих вчених, доцент ПОП-

РЯДУХІН В.С. 

Термін: до 20 березня 2020 р; 

4.4 На постійній основі на сайті факультету здійснювати інформування на-

уково-педагогічних працівників кафедр факультету про наукові заходи та конкур-

си як всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

Відповідальні: відповідальний за наукову роботу на факультеті, доцент 

КАШКАРЬОВ А.О., голова ради молодих вчених, доцент ПОПРЯДУХІН В.С. 

Термін: постійно; 

  4.5 Рішення прийняте одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови методичної комісії факультету, доцента НЕС-

ТЕРЧУК Д.М. щодо затвердження навчально-методичної літератури, а саме, що-

до надання дозволу Вченої ради факультету до видання та впровадження в навча-

льний процес навчально-методичної літератури: 

- Строкань О.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна електроні-

ка та електротехніка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціаль-



ності 122 «Комп'ютерні науки» / О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 2020. – 112 с. (7,0 у.д.а.) 

Затверджений на засіданні кафедри комп’ютерних наук від 17.12.2019 р., прото-

кол №10; 

Затверджений методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних тех-

нологій від 26.02.2020 р., протокол №7; 

ВИРІШИЛИ: 

 5.1 Інформацію голови методичної комісії факультету, доцента НЕСТЕР-

ЧУК Д.М. прийняти до відома; 

 5.2 Вищезазначеній навчально-методичній літературі надати дозвіл Вченої 

ради факультету до видання та впровадження в навчальний процес; 

 5.3 Рішення прийняте одноголосно. 

 

Голова вченої ради, професор     І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

 

 

 


