
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 
 

21 травня 2021 р                Мелітополь                          № 08 
 

Засідання Науково-методичної 

ради Таврійського державного 

агротехнологічного 

університету  

імені Дмитра Моторного 

Голова Науково-методичної ради:  

проректор з НПР, к.т.н., доцент О.П. ЛОМЕЙКО 

Секретар Науково-методичної ради: 

методист НМЦ  О.А.ЗАВАДЕНКО 

Присутні: 19 осіб з 24 членів ради 

Запрошені: автори та співавтори навчальних  посібників 

 
Порядок денний: 

1. Про вдосконалення Кодексу честі ТДАТУ 

2. Про вдосконалення Положення про навчальну дисципліну студента у       
ТДАТУ 
3. Про вдосконалення Положення про перевірку залишкових знань студентів 
у ТДАТУ 
4. Про вдосконалення методичних рекомендацій по розробці і застосуванню 
тестів для контролю знань студентів 
5. Різне 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову Науково-методичної ради, проректора з НПР 
О.П.ЛОМЕЙКА про вдосконалення Кодексу честі ТДАТУ. 

 

ВИРІШИЛИ: Розмістити на освітньому порталі анкети опитування норм 
«Кодексу честі ТДАТУ». Провести серед викладачів та 
студентів опитування до 10.06.2021р. За результатами 
опитування затвердити Кодекс честі ТДАТУ на наступному 
засіданні науково-методичної ради університету. 

Голосували одноголосно 

2.СЛУХАЛИ: помічник ректора з ОВР та студентських справ 

І.М.ГРИЦАЄНКО про вдосконалення Положення про 

навчальну дисципліну студента у ТДАТУ. 

 

ВИСТУПИЛИ:О.П.ЛОМЕЙКО, Н.Л.СОСНИЦЬКА, А.О.,Г.Г.ТАРАНЕНКО 



ВИРІШИЛИ: Перезатвердити зі змінами Положення про навчальну 

дисципліну студента у ТДАТУ та рекомендувати Вченій раді 

затвердити його та ввести його в дію. 

 

Голосували одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Завідувачку відділом моніторингу якості освітньої діяльності 

Р.В.СКЛЯР про вдосконалення «Положення про перевірку 

залишкових знань студентів у ТДАТУ». 

 

ВИСТУПИЛИ: О.П.ЛОМЕЙКО, А.О.СМЄЛОВ 

 

ВИРІШИЛИ: «Положення про перевірку залишкових знань здобувачів вищої 

освіти у ТДАТУ» перезатвердити зі змінами та рекомендувати 

Вченій раді університетузатвердити його та ввести його в дію. 

Голосували одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Голову методичної комісії механіко - технологічного 

факультету А.О.СМЄЛОВА про вдосконалення 

«Методичних рекомендацій по розробці і застосуванню 

тестів для контролю знань студентів» 

 

ВИСТУПИЛИ: О.П.ЛОМЕЙКО, І.П.НАЗАРЕНКО, Н.Л.СОСНИЦЬКА 

 

ВИРІШИЛИ: «Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для 

контролю знань здобувачів вищої освіти» перезатвердити 

наказом ректора та ввести їх у дію.  

 

Голосували одноголосно. 

 

5.Різне 

5.1 СЛУХАЛИ: зав. відділом моніторингу якості освіти Р.В.СКЛЯР про 

вдосконалення «Положення про видання навчально-

методичної літератури під грифом Вченої ради ТДАТУ» 

 

ВИСТУПИЛИ: Н.Л.СОСНИЦЬКА, Ю.П.РОГАЧ, О.Ю.ВОВК, 

Г.Г.ТАРАНЕНКО, О.Г.СКЛЯР, А.І.ПАНЧЕНКО 

 

ВИРІШИЛИ: Проєкт оновленого «Положення про видання навчально-

методичної літератури під грифом Вченої ради ТДАТУ» 

викласти на сайті НМЦ. До 10.06.21року надати у письмовому 

вигляді зауваження та рекомендації щодо проєкту Положення. 

Винести це Положення на розгляд на наступне засідання 

Науково-методичної ради. 

 

Голосували одноголосно. 



5.2.1 СЛУХАЛИ: Укладача навчального посібника, кандидата філологічних 

наук, доцента О. М. Максимець, щодо надання грифу 

вченої ради університету навчальному  посібнику 

«Мистецтво ведення переговорів» для здобувачів вищої 

освіти економічних спеціальностей  у закладах вищої 

освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Укладачі: А. Є. Адамович, О. М. Максимець 

Рецензенти: 

О.Л.Гармаш,доктор філологічних наук, доцент, 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Б.Хмельницького 

Т.В.Сіроштан.,кандидат філологічних наук, доцент, 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Б.Хмельницького 

О. А.Тітова, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

 

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф Вченої  

ради університету на видання. 

 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.2СЛУХАЛИ: Співавтора навчального посібника, к.е.н., доцента  

І. Є. Якушеву, щодо надання грифу вченої ради 

університету навчальному  посібнику «Фінансовий 

ринок» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 

економічних спеціальностей у закладах вищої освіти III-

IV рівня акредитації 

Автори: Н. В. Трусова, С. О. Нестеренко, І. Є. Якушева, 

І. О. Чкан, Н. Г. Радченко. 

Рецензенти: 

О.В. Гривківська, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки, екології та практичного підприємництва 

ПВНЗ «Європейський університет» 

Н.С. Танклевська, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Н.М.Гуржій, д.е.н., доцент, професор кафедри 

підприємництва, менеджменту організацій та логістики 

Запорізького національного університету 

О.Г.Сокіл, д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

 



ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.3СЛУХАЛИ: Укладача навчального посібника, к.т.н, доцента С.О. Квітку, 

щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Силові електронні пристрої в 

системах керування» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» закладів вищої освіти 

ІІІ-ІV рівня акредитації 

Уклачач: С.О.Квітка 

Рецензенти: 

М. Я Островерхов., доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Теоретична електротехніка», 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» 

В. Т.Діордієв, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Електроенергетика і автоматизація», 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

 

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.4СЛУХАЛИ:   Автора навчального посібника, к.т.н, доцента О.Ю. Вовк, 

щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Електротехніка» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 

Автор: О.Ю.Вовк 

Рецензенти: 

М. Я Островерхов., доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Теоретична електротехніка», 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» 

В. Т.Діордієв, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Електроенергетика і автоматизація», 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

Голосували одноголосно. 



5.2.5СЛУХАЛИ: Співавтора навчального посібника С.Г.Мунтян, щодо 

надання грифу вченої ради університету навчальному  

посібнику  «Lesetraining in Deutsch» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 053 

«Економіка» у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня 

акредитації 

Автори: С.Г. Мунтян, Н.Г. Нісаноглу 

Рецензенти: 

Приходько Г.І. – д.філол.н., професор кафедри 

англійської філології Запорізького національного 

університету; 

Стодолінська Ю.В. – к.філол.н., доцент кафедри 

англійської філології Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

 

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.6СЛУХАЛИ: Співавтора навчального посібника к.е.н., доцента Г.І. 

Грицаєнко, щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Аналіз господарської 

діяльності» для здобувачів вищої освіти у закладах вищої 

освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Автори: Г.І. Грицаєнко, М.І.Грицаєнко  

Рецензенти: 

М.М. Радєва, доктор економічних наук, професор 

Мелітопольського інституту державного і 

муніципального управління Класичного Приватного 

Університету 

В.М. Коломієць, доктор економічних наук, доцент 

Дніпровського національного університету Залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

ВИРІШИЛИ:      Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.7СЛУХАЛИ: Співавтора підручника к.т.н.,професора О.Г.Скляра щодо 

надання грифу вченої ради університету навчальному  

посібнику «Технології наукових досліджень» для 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 

«Агроінженерія» 

Автори:  О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська 

Рецензенти: 

О. В. Аверчев,  доктор сільськогосподарських наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародної 



діяльності Херсонського державного аграрно-

економічного університету, заслужений діяч науки і 

техніки України. 

С. П. Погорілий, доктор технічних наук, провідний 

науковий співробітник ННЦ ІМЕСГ, УААН 

І. О. Мікульонок, доктор технічних наук, професор 

кафедри хiмiчного, полiмерного i силiкатного 

машинобудування Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», заслужений винахідник 

України. 

 

ВИРІШИЛИ:    Рекомендувати надати підручнику гриф вченої ради на 

видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.8СЛУХАЛИ: Співавтора навчального посібника к.т.н.,професора 

О.Г.Скляра щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Моделювання технологічних 

процесів в агропромисловому комплексі» для здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 

Автори: Скляр Р.В., Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Мілько 

Д.О., Григоренко С.М. 

Рецензенти: 

М.П.Артьомов – завідувач кафедри оптимізації 

технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова Харківського 

національного технічного університету сільського 

господарства ім. П. Василенка, д.т.н., професор 

А.І. Панченко - завідувач кафедри «Мехатронні системи 

та транспортні технології», д.т.н., професор 

 

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати надати навчальному посібнику гриф вченої 

ради на видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.9СЛУХАЛИ: Співавтора підручника  к.т.н., доцента Н.О.Паляничку 

щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Процеси і апарати. Механічні та 

гідромеханічні процеси» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня 

акредитації 

Автори:В.С.Бойко,К.О.Самойчук,В.Г.Тарасенко 

В.О.Верхоланцева,Н.О.Паляничка,Є.В.Михайлов,  

О.О.Червоткіна 

 



Рецензенти: 

Г.В.Дейниченко, доктор технічних наук, завідувач 

кафедри процесів та устаткування харчової і готельно-

ресторанної індустрії ім. М.І.Беляєва Харківського 

державного університету харчування і торгівлі 

О.П Прісс, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

ВИРІШИЛИ:   Рекомендувати надати підручнику гриф вченої ради на 

видання. 

Голосували одноголосно. 

 

5.2.10 СЛУХАЛИ: Співавтора підручника  к.т.н., доцента Н.О.Паляничку 

щодо надання грифу вченої ради університету 

навчальному  посібнику «Конструкції  і  розрахунки  

машин та апаратів переробних виробництв» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» закладів 

вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 

Автори: В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, О.П 

Ломейко, В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко, А.А. 

Пупинін, Г.І. Гавдида 

Рецензенти: 

Г.В.Дейниченко, доктор технічних наук, завідувач 

кафедри процесів та устаткування харчової і готельно-

ресторанної індустрії ім. М.І.Беляєва Харківського 

державного університету харчування і торгівлі 

О.Г.Караєв, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

 

ВИРІШИЛИ:   Рекомендувати надати підручнику гриф вченої ради на 

видання. 

 

Голосували одноголосно. 

 

5.3 СЛУХАЛИ: Голову Науково-методичної ради, проректора з НПР  

О.П. ЛОМЕЙКА щодо «Положення про порядок 

замовлення, видачі та обліку диплома доктор філософії і 

додатку до нього Європейського зразку (Diploma 

supplement) у ТДАТУ». 






