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Протягом місяця у науковій бібліотеці університету 

 

Книжкові виставки 

▪ Великі українські новатори (Пулюй, Амосов, Семеренко, Сікорський 

та ін.) 

Місце проведення: Читальний зал 

Відповідальний: Орлова С. І (оформлення -Ломейко Н. Г.) 

 

▪ «Сміх, кіно та Чарлі Чаплін», до 130 річчя від дня народження Чарлі 

Чапліна (1889–1977), легендарного англійського та американського 

кіноактора і кінорежисера 

Місце проведення: Абон. худ. л-ри 

Відповідальний: Кас’янова Т. О., (оформлення -Ломейко Н. Г.) 

 

Експрес-виставки 

 

04.04 – 70 років створення НАТО 

Місце проведення: Абон. навч.-наук.  л-ри 

Відповідальний: Байбєрова Л. І., (оформлення – Свиридова Я.С.) 

 

«Уроки пам`яті людської», 11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

Місце проведення: Абон. навч.-наук.  л-ри 

Відповідальний: Байбєрова Л. І., (оформлення – Свиридова Я.С.) 

 

«Чорний біль полину», 26.04 – День Чорнобильської трагедії 

Місце проведення: Абон. навч.-наук.  л-ри 

Відповідальний: Байбєрова Л. І., (оформлення – Свиридова Я.С.) 

 

«Вільям Шекспір – геній століть», до 455 років від дня народження 

Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського драматурга та поета, 

гуманіста доби Відродження (до Всесвітнього дня книги та авторського 

права, 23.04) 

Місце проведення: Абон. худ. літератури 

Відповідальний: Кас’янова Т. О. 

 

День інформації на кафедрі (періодичні видання). Тиждень фахової 

періодики (щоквартально) 

Місце проведення: кафедри, чит. зал, сайт НБ 



Відповідальний: Орлова С.І. 

 

Культурно-просвітницькі заходи 

 

Мультимедійна презентація до урочистих зборів, присвячених 

відкриттю пам’ятника Д. К. Моторному 

Місце проведення: ЦКіД 

Відповідальний: Голодова С. О., Почепня О. В. 

 

ГОГОЛЬ-ФЕСТ «Геніальний художник слова», до 210 річчя від дня 

народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), українського та 

російського письменника (10.04); 

Тематична виставка: «Микола Гоголь: таємничий, непередбачуваний, 

загадковий» 

Місце проведення: НБ Літературно-музична вітальня «Джерело» 

Відповідальний: Кас’янова Т.О ., Голодова С. О., (Оформлення -Ломейко Н. 

Г.) 

 

Кафедра суспільно- гуманітарних наук 15-19.04.19  проводить Тиждень 

психології  

 

Кафедра іноземних мов: 

 

▪ Проведення декади іноземних мов з метою: - створення сприятливих 

умов для неформального спілкування студентів іноземною мовою; 

- сприяння розвитку індивідуальних творчих здібностей та формуванню 

індивідуального стиля поведінки активних студентів університету; 

- підвищення рівня інтересу широкого кола студентів до вивчення іноземної 

мови, сприяння формуванню пізнавальних та загально-лінгвістичних 

інтересів, розширення світогляду студентів; 

- поширення інформації про можливості стажування,  навчання  та 

працевлаштування закордоном; 

- отримання знань лінгвокраїнознавчого та професійного характеру.  

▪ Фінал конкурсу творчих робіт англійською, французькою та 

німецькою мовою (05.04.2019 - 18.04.19) 

 Відповідальні: викладачі кафедри  

    

▪ Засідання кіно клубу (початок квітня) 

Відповідальна: викл. Нісаноглу Н.Г. 

 

Спортивно-масові заходи 



▪ 6 і 7 тур змагань з волейболу серед професорсько-викладацького 

складу та співробітниківТДАТУ в залік міжфакультетської 

спартакіади ТДАТУ "Здоров'я" (02,04. 04.2019) 

▪ Місце проведення: спорткомплекс ТДАТУ о 15.00  

 

▪ 1-5 квітня - змагання з шахів  серед професорсько-викладацького 

складу та співробітниківТДАТУ в залік міжфакультетської 

спартакіади ТДАТУ "Здоров'я" 

Місце проведення: спорткомплекс- ТДАТУ о 15.00 

  

▪ 5 квітня - участь у забігу на 1000 метрів в міських змаганнях з 

легкої атлетики 

Щосереди, протягом місяця (3,10, 17, 24 квітня) 

Проведення кураторських годин в академічних групах 

Місце проведення: закріплені аудиторії о 8:00 

Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники деканів 

факультетів з ОВР, куратори груп. 

 

Дати квітень 

 

з 01.04. по 15.04.2019 на факультеті МТ 

▪ Висадка дерев біля гуртожитку №1, №4 

Відповідальний: заступник декана Мовчан В.Ф. 

 

01.04.2019 

▪ Ректорат 

1. Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та 

докторантурі університету 

2. Про спортивно-масову роботу в університеті 

3. Різне 

 

▪ Засідання методичної комісії 

Відповідальний: начальник ВПДП Т.Т. Циновська  

Місце проведення: Ауд.1.202 

 

1. Інформація щодо проведення локальної інформаційно-

профорієнтаційної програми – «День відкритих дверей кожного дня» 



індивідуально для вступника або групи випускників шкіл, які мають намір 

поступати до ТДАТУ. 

2. Підсумки заліків та семестрових екзаменів у письмовій формі з історії 

України, української мови та літератури і математики.  

3. Різне. 

 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного 

факультету з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи  

Місце проведення: деканат ЕнФ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

▪ Ігрова програма до Дня гумору 

Місце проведення: Хол 2-го корпусу об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪  Оперативна нарада із завідувачами кафедр факультету ІКТ з 

питань навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційній 

роботі 

Місце проведення: деканат ІКТ 

Відповідальний: декан факультету ІКТ Вершков О.О. 

 

02.04.2019 

▪ Засідання студентської ради факультету ІКТ 

Місце проведення: ауд. 3.108 о 1120 

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи Антонова Г.В., голова 

студентської ради факультету ІКТ Кабалюк Д.С. 

 

▪ Студентська конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

економіка України» 

Місце проведення:  ауд.5.102 об 14.00. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪ Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 та 2.217 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Агєєва І.В. 

 

03-04.04. 2019 

▪ Турнір з настольного тенісу  (До дня здоров’я) 

Місце проведення: гуртожиток №4 



Відповідальний:  Стоєва Т., Шафоростова В., Сумятін С. 

 

03.04.2019 

▪ Проведення кураторських годин в студентських групах 

факультету 

Відповідальні: куратори груп, заступники декана Шокарев О.М., Мовчан 

В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Гра «Казино Ерудитів» 

Місце проведення: ауд.2.217об 15.30. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

04.04.2019 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань 

навчальної, наукової, методичної  і виховної роботи МТФ. 

Місце проведення: деканат 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

▪ Обговорення підсумків НВК на МТФ 

Місце проведення: деканат о 1430 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

▪ Висадка дерев в дитячому будинку факультетом МТФ 

Відповідальні: Пінжаєва Л.С., заступник декана Мовчан В.Ф. 

 

▪ Засідання старостату енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 1.214 об 11.20 

Відповідальні: заст. декана Коваль Д.М., Ковальов О.В.  

 

▪ Збори студентської ради ФЕБ 

Місце проведення: ауд.2.205 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪ Організація пленарного засідання всеукраїнських науково-

технічних Інтернет-конференцій студентів та магістрантів за 

підсумками досліджень 2018 року   

Відповідальний: голова ради молодих учених Попрядухін В.С. 

 



05.04.2019        

▪ Старостат факультету МТ. 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

Відповідальні:   заступники декана Шокарев О. М., Мовчан В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Організація V Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-

конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 

2018 року «Перші кроки до науки»  

Відповідальний: голова ради молодих учених Попрядухін В.С. 

 

08.04.2019 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного 

факультету з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи  

Місце проведення: деканат ЕнФ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П 

. 

▪ Оперативна нарада із завідувачами кафедр факультету ІКТ з питань 

навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційній роботі 

Місце проведення: деканат ІКТ 

Відповідальний: декан факультету ІКТ Вершков О.О. 

 

▪ Презентація виставки-інсталяції в рамках проведення тижня 

Цілей сталого розвитку «Україна: від Цілей розвитку тисячоліття 

до Цілей сталого розвитку» 

Місце проведення: фойє першого корпусу 8:45 – 9:00 

Відповідальні: Ортіна Г. В. 

 

09.04.2019            

  

Засідання вченої ради факультету МТ 

Порядок денний   1. Підсумки ЗМ-1 

2. Про стан та покращення виховної роботи у гуртожитку №1 у 

    другому семестрі 

3. Про підготовку до проведення комплексного державного 

    кваліфікаційного екзамену та дипломного проектування    студентів 

    ОС «Бакалавр» 

4. Різне  

Місце проведення: ауд.8.111 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 



       

▪ Старостат факультету МТ. 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

Відповідальні:   заступники декана Шокарев О. М., Мовчан В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Збори студентської ради енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

Відповідальні: голова студради факультету Славов В., заст. декана з ОВР 

Ковальов О.В.  

 

▪ Засідання вченої ради енергетичного факультету 

Порядок денний: 

1. Про результати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів 

факультету 

2. Про підготовку до державної атестації здобувачів ОС «Бакалавр» 

3. Про роботу студентських наукових гуртків та результати проведення 

щорічної студентської конференції 

4. Різне 

Місце проведення: ауд. 2.121 о 14.00 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П., секретар ради Нестерчук Д.М.  

 

▪  Засідання вченої ради факультету ІКТ 

Порядок денний: 

1 Про підготовку до Державного комплексного іспиту 

2 Підготовка до ІІ туру олімпіади з ОПХВ 

3 Підготовка до акредитації бакалаврів за напрямом підготовки 122 

«Комп’ютерні науки» 

4 Звіт по профорієнтаційній роботі на кафедрах факультету ІКТ 

5 Різне 

  Місце проведення: ауд. 3.208, о 1400 

 Відповідальний: декан факультету  Вершков О.О., секретар Антонова Г.В. 

 

▪ Засідання вченої ради факультету АТЕ 

Порядок денний: 

1 Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 у 2 семестрі. Підсумки 

роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за 

індивідуальним графіком. 

2 Про методичне забезпечення та  та підготовку до КДІ КР  «Бакалавр» 

3 Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі «ЦБ» 



4 Про матеріальне забезпечення кафедр факультету АТЕ 

5 Різне 

Місце проведення: ауд. 5.213 о 1400. 

Відповідальний: декан факультету АТЕ Іванова І.Є., секретар Вченої ради 

факультету Гаприндашвілі Н.А. 

 

▪ Засідання вченої ради факультету економіки та бізнесу 

1. Підсумки атестації студентів за березень. 

2. Результати складання ПМК-І 

3. Затвердження освітньо-професійних програм факультету у 

відповідності до нових базових навчальних планів підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019 – 2023 рр. та підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019 – 2021 рр. 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

5. Про стан впровадження дуальної освіти на факультеті. 

6. Різне. 

Місце проведення: ауд.2.204 об 14.00 

Відповідальний: декан факультету Карман С.В. 

 

▪ Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення:  ауд. 2.204 та 2.217 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Агєєва І.В. 

 

▪ Збори студентської ради гуртожитку 

Місце проведення:  об 17.00 

Відповідальний:  комендант гуртожитку Березовський В.І. 

 

▪ Інтелектуальна гра «Глобальні цілі сталого розвитку» 

Місце проведення: ауд.2.204 12:00 – 14:00  

Відповідальні: Ортіна Г. В. 

 

10.04.2019 

▪ Засідання старостату факультету АТЕ 

Місце проведення: ауд. 5.108 о 800. 

Відповідальний: зам. декана з НР Григоренко О.В. 

 

▪ Кураторська година на тему: «Глобальні Цілі сталого розвитку 

2030» 

Місце проведення: ауд. 1.208 о 8-45 



Відповідальний: Ортіна Г. В. 

 

▪ Профорієнтаційний захід 

Місце проведення: ауд.1.111  14-00 

Відповідальні: Ортіна Г. В. 

 

11.04.2019 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань 

навчальної, наукової, методичної  і виховної роботи на МТФ. 

Місце проведення: деканат 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

▪  «Студентська Весна» міський квест  

Місце проведення: площа Перемоги  об 1400 

Відповідальні: Пінжаєва Л.С., Мовчан В.Ф. студрада факультету АТЕ, голова 

студ.ради факультету АТЕ Швед Є., Стоєва Т. 

 

▪ Засідання студентської ради факультету ІКТ 

Місце проведення: ауд. 3.108 о 1120 

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи Антонова Г.В., голова 

студентської ради факультету ІКТ Кабалюк Д.С. 

 

▪ Збори студентської ради ФЕБ 

Місце проведення: ауд.2.205 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪ Гра для учнів «Вір-Перевір» 

Місце проведення: ауд. 1.111  14:00 – 15:00 

Відповідальні: Ортіна Г. В. 

 

12.04.2019 

▪ Круглий стіл: «Глобальні цілі: від ідеї до реалізації» 

Місце проведення: кафедра ПУАП 

Відповідальні: Ортіна Г. В. 

 

▪ Організація VI Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-

конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 

2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних 

процесів» (12 04.2019) 



Відповідальний: голова ради молодих учених Попрядухін В.С. 

 

13.04.2019 

▪ Участь у міському заході Том Сойер Fest 

Місце проведення: міський парк культури та відпочинку ім. Горбкого 

Відповідальний:  Стоєва Т. Ганчук К. 

 

14.04.2019 

▪ «ТОМСОЄР ФЕСТ» 

Місце проведення: парк ім.Горького об 1000 

Відповідальні: студ.рада, Пінжаєва Л.С., Мовчан В.Ф. 

 

15.04.2019 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного факультету 

з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи  

Місце проведення: деканат ЕнФ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

▪  Оперативна нарада із завідувачами кафедр факультету ІКТ з питань 

навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційній роботі 

Місце проведення: деканат ІКТ 

Відповідальний: декан факультету ІКТ Вершков О.О. 

 

▪  Засідання студентської ради факультету ІКТ 

Місце проведення: ауд. 3.108 о 1120 

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи Антонова Г.В., голова 

студентської ради факультету ІКТ Кабалюк Д.С. 

 

▪ Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення:  ауд. 2.204 та 2.217 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Агєєва І.В. 

 

▪ Зустріч французької викладачки Веронік Ювет на кафедрі іноземних 

мов (15.04.19). Презентація ТДАТУ та міста.  

Відповідальна: ст. викл. Виноградова М.С. 

 

16.04.2019 

▪ Засідання науково-методичної ради університету 

 



17.04.2019 

▪ Проведення кураторських годин в студентських групах 

факультету МТ 

Відповідальні: куратори груп, заступники декана Шокарев О.М., Мовчан 

В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Проведення засідання НВК енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.215 об 15-30 

Відповідальні: голова студради факультету Славов В., заст. декана з ОВР 

Ковальов О.В., заст.. декана з ННР Коваль Д.М., голова НВК Мамонтов Р.В. 

 

▪ Інтелектуальна гра "ЩО? ДЕ? КОЛИ?" на факультеті АТЕ 

Місце проведення: 5 корпус 

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи Шлеіна Л.І., голова 

студ.ради факультету АТЕ Швед Є. 

 

▪ Брейн-ринг англійською мовою для абітурієнтів шкіл 

Мелітопольського району та студентської збірної команди ТДАТУ  

Відповідальні: викл. Просіна К.М., викл.стажист Лемещенко-Лагода В.В.   

 

18.04.2019 

▪ Профспілкова звітно-виборна конференція 

Місце проведення: ауд.10127 

Відповідальний: голова профкому Андрущенко М.В. 

 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань 

навчальної, наукової, методичної  і виховної роботи МТФ. 

Місце проведення: деканат 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

▪ Засідання старостату енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 1.214 об 11.20 

Відповідальні: заст. декана Коваль Д.М., Ковальов О.В.  

 

▪ Збори студентської ради гуртожитку № 1 (ЕНФ) 

Місце проведення: гуртожиток №1 о 17.00. 

Відповідальні: комендант гуртожитку Пільгуй О.В., заст. декана з ОВР 

Ковальов О.В. 

 



▪ Збори студентської ради ФЕБ 

Місце проведення: ауд.2.205 об 11.20. 

заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪ Міс та містер ТДАТУ 

Місце проведення: ЦКіД о 17.00 

Відповідальний:  Цвігун С.М. 

 

19.04.2019        

▪ Старостат факультету МТ. 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

Відповідальні:   заступники декана Шокарев О. М., Мовчан В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Проведення кураторських годин в студентських групах факультету 

МТ 

Відповідальні: куратори груп, заступники декана Шокарев О.М., Мовчан 

В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ День боротьби з курінням на факультеті МТ 

Місце проведення: територія університету 

Відповідальні: студ.рада, Пінжаєва Л.С. 

 

20.04.2019 

▪ Засідання методичної ради МТФ. Затвердження методичних 

вказівок кафедр 

Місце проведення: ауд.7.209  о 1400 

Відповідальний: доц. Смєлов А.О. 

 

20.04., 21.04.2019 

▪ Зробимо Україну чистою (суботник) 

Відповідальні: студ.рада МТФ 

 

22.04.2019 

▪ Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного 

факультету з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи  

Місце проведення: деканат ЕнФ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 



▪ Оперативна нарада із завідувачами кафедр факультету ІКТ з питань 

навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційній роботі 

Місце проведення: деканат ІКТ 

Відповідальний: декан факультету ІКТ Вершков О.О. 

  

23.04.2019 

▪ Засідання вченої ради університету 

   Місце проведення: ауд. 1.111 

Порядок денний 

1  Конкурсні справи, присвоєння вчених звань 

2  Про основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування 

університету щодо громадянського виховання та захисту прав студентів 

3 Про стан профорієнтаційної роботи та перспективи набору вступників на 

навчання в університет у 2019 р.  

4  Різне 

 

▪  Збори студентської ради енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

Відповідальні: голова студради факультету Славов В., заст. декана з ОВР 

Ковальов О.В.  

 

▪ Збори студентської ради енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

Відповідальні: голова студради факультету Славов В., заст. декана з ОВР 

Ковальов О.В.  

 

▪ Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 та 2.217 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Агєєва І.В. 

 

▪ Міжнародний день книг (розіграш книги) 

Місце проведення: Офіційна сторінка студ.профкому в інстаграмі 

Відповідальний:  Вєдєнєва А. 

 

24-25.04.2016 

▪ Всеукраїнський конкурс серед аграрних вузів України «Софіївські 

зорі 2019» (обласний тур).  

Місце проведення: ЦКіД 

 



24.04.2019        

▪ Старостат факультету МТ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

Відповідальні:   заступники декана Шокарев О. М., Мовчан В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Засідання методичної комісії енергетичного факультету 

Порядок денний: 

1. Про зміст і методичне забезпечення навчальних дисциплін 

2. Про виконання вимог нормативних документів при дипломному та 

курсовому проектуванні. 

3. Розгляд та затвердження методичних розробок. 

4. Різне 

Місце проведення: ауд. 2.115 о 14.00. 

Відповідальний: голова методичної комісії Квітка С.О. 

 

▪ Проведення соціальної екологічної профорієнтаційної акції – 

«Студентство ТДАТУ за чисте місто!» 

Місце проведення: садиба Фелібера 

Відповідальний: декан факультету АТЕ Іванова І.Є.  

 

▪ Гра «Казино Ерудитів» 

Місце проведення: ауд.2.217об 15.30. 

Відповідальний:  заст. декана з ОВР Васильченко О.О. 

 

▪ Засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

Порядок денний: 

1. Про стан науково-методичного  забезпечення виробничих практик для 

ОС «Магістр». 

2. Про стан методичного забезпечення спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

3. Затвердження методичних розробок. 

4. Різне 

Місце проведення: ауд.2.307 об 14.00. 

Відповідальний: голова методичної комісії  Костякова А.А. 

 

25.04.2019 

▪ Засідання профспілкового комітету 

Порядок денний: 

Профспілкова звітно-виборна конференція. Підсумки 



Про підготовку до травневих свят 

Про організацію роботи комісії по роботі з ветеранами 

Місце проведення: ауд. 1.108о 1530 

Відповідальний: голова профкому Андрущенко М.В. 

 

▪ Проведення кураторських годин в студентських групах 

факультету 

Відповідальні: куратори груп, заступники декана Шокарев О.М., Мовчан 

В.Ф., Мітін В.М. 

 

▪ Засідання методичної комісії факультету ІКТ 

Порядок денний:   

1 Про ефективність використання мути медійних засобів при проведенні 

лекційних занять  

2 Затвердження методичних розробок кафедр 

3 Різне 

Місце проведення: ауд. 1.206 о 1400 

Відповідальний: голова методичної комісії Олексієнко В.О., секретар 

методичної комісії Зінов’єва О.Г. 

 

▪ Розписуємо посадку  

Місце проведення: 1-й корпус 2-й поверх 11:20 

 

26.04.2019 

▪ Засідання методичної комісії факультету АТЕ 

1 Про створення електронного посібника з дисципліни 

2. Затвердження методичних розробок кафедр 

3. Різне. 

Місце проведення: ауд. 5.113 о 1530. 

Відповідальний: голова методичної комісії факультету АТЕ Гранкіна О.В. 

 

▪ Організація VI Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-

конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2018 

року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних 

напрямів розвитку АПК» (26.04.2019) 

Відповідальний: голова ради молодих учених Попрядухін В.С. 

 

29.04.2019 



▪  Оперативна нарада із завідувачами кафедр факультету ІКТ з 

питань навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційній 

роботі 

Місце проведення: деканат ІКТ 

Відповідальний: декан факультету ІКТ Вершков О.О. 

 

30.04.2019 

▪ Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 та 2.217 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Агєєва І.В. 

 

 

 

 

 

 

 


