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Протягом місяця у науковій бібліотеці університету 

 

 

Книжкові виставки:  

• Складаємо іспити.  

Місце проведення: абон. навч.-наук. літератури. 

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

 

• Райдуга книжкового літа. 

Місце проведення: ВОК. 

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

 

• Моя земля – земля моїх батьків. 

Місце проведення: ВОК. 

Відповідальні: Ломейко О.П., Орлова С.І. 

 

 

• Навколо світу за 80 книг/ подорож на дивані. 

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 

 

 

Перегляди: 

• Паралелі історії (до 120 річчя від дня народження Е.М. Ремарка). 

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О 

 

 

Літературний хронограф: 

• 05.06-120 річчя від дня народження Фредеріко Гарсія Лорки (1898-

1936), іспанського поєта.  

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 

 

 

Експерес-виставки: 

• 26.06 – День скорботи і вшанування жертв війни в Україні 

(інсталяція).  

Місце проведення: читальний зал. 

Відповідальна: Орлова С.І. 
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• 24.06 - День молоді. 

Місце проведення: абон. навч.-наук. літератури. 

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

 

• 28.06-День конституції України. 

Місце проведення: ВНБІР. 

Відповідальна: Семенюк Н.М. 

 

 

Протягом місяця: 

 

 

 Організація першого етапу конкурсу проектів фундаментальних 

досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок. 

Відповідальний: начальник НДЧ Прус Ю.О.  

 

 

 Організація міжнародної науково-практичної конференції 

«Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції 

сільського господарства». 

Відповідальна: директор НДІ АТЕ Пріс О.П 

 

 

 Організація міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого 

самоврядування». 

Відповідальний: начальник НДЧ Прус Ю.О 

 

 

 Проведення зрізів залишкових знань студентів університету в період 

літньої екзаменаційної сесії. 

Місце проведення: комп’ютерний клас НМЦ 9.213. 

Відповідальна: начальник НМЦ Болтянська Н.І. 

 

 

 Рейтингове оцінювання діяльності кафедр та науково-педогогічних 

працівників університету. 

Місце проведення: кафедри університету. 

Відповідальна: начальник НМЦ Болтянська Н.І. 
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01.06.2018 

 

 Акція «Подаруй дитині солодке життя» до дня захисту дітей. 

Місце проведення: парк ім. Горького. 

Відповідальна: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф.  

 

 

 Всеукраїнська акція «Зелена миля - 2018».  

Місце проведення: стадіон «Спартак» об 11:00 

Відповідальні: заступник голови студради Кондаков І., завідувач кафедри 

фізичне виховання Рибницький А.В.  

 

 

 Проведення незалежного оцінювання знань студентів ТДАТУ зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» шляхом дистанційного 

тестування. 

Місце проведення: комп’ютерний клас ауд. 2.305. 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, 

завідувачі випускових кафкедр. 

 

02.06.2018 

 Ювілейна зустріч випускників університету. 

Місце проведення: музей історії університету ауд. 1.111. 

 

 

04.06.2018 

 

 Засідання ректорату университету. 

Порядок денний: 

1. Про результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей у 2017-2018 

навчальному році. 

2. Про результати роботи науково-методичного центру університету 

3. Про динаміку змін контингенту студентів у 2017-2018 н.р. 

4. Різне. 

Доповідають: проректор з НПР Ломейкр О.П., начальник НМЦ 

Болтянська Н.І., начальник навчального відділу Темніков Г.Є.,  

 

 

 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного факультету 

з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи 

(щопонеділка, наступні: 11.06, 18.06, 25.06). 

Місце проведення: деканат енергетичного факультету. 

Відповідальні: декан факультету Назаренко І.П. 
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05.06.2018 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу. 

Місце проведення: ауд. 2.204 та 2.217 об 11:20. 

Відповідальні: заступники декана з НР Голуб Н.О., Агєєва І.В. 

 

 

06.06.2018-08.06.2018 

 

 Участь студентів ТДАТУ у ХХ зльоті студентських лідерів аграрної 

освіти. 

Місце проведення: Уманський національний університет садівництва. 

 

 

07.06.2018 

 

 Засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу. 

Порядок денний: 

1. Про результати організації дуальної системи навчання на випускових 

кафедрах. 

2. Підведення підсумків роботи методичної комісії за ІІ семестр 2017-2018 

н.р. 

3. Затвердження методичних розробок. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 14:00 

Відповідальні: голова методичної комісії Костякова А.А. 

 

 

12.06.2018 

 

 Збори студентської ради енергетичного факультету. 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11:20. 

Відповідальні: голова студентської ради факультету Рогожкін В., 

заступник декана з ОВР Ковальов О.В. 

 

 

 Засідання Вченої ради енергетичного факультету. 

Порядок денний: 

1. Про підготовку електронних навчальних комплексів з дисципліни І 

семестру 2018-2019 н.р. для функціонування Навчально-інформаційного 

порталу ТДАТУ. 

2. Про результати навчання студентів у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. 

3. Про результати державної атестації студентів ОКР «Бакалавр». 

4. Звіт про роботу деканату енергетичного факультету за 2017-2018 н.р. 

Місце проведення: ауд. 2.121 об 14:00. 

Відповідальні: декан факультету Назаренко І.П., секретар ради Нестерчук 

Д.М.  
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 Засідання Вченої ради факультету ІКТ. 

Порядок денний: 

1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії. 

2. Звіт про роботу методичної комісії факультету ІКТ за 2017-2018 н.р. 

3. Звіт про виховну роботу на факультеті ІКТ за 2017-2018 н.р. 

4. Звіт про виховну роботу в гуртожитку № 1. 

5. Звіт голів ДЕК про захисти дипломних проектів та підсумки Державного 

комплексного іспиту. 

6. Звіт по профорієнтаційній роботі на кафедрах факультету. 

7. Різне. 

Місце проведення: ауд. 3.208 об 14:00. 

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

 

 

 Засідання Вченої ради факультету економіки та бізнесу. 

Порядок денний: 

1. Обрання за конкурсом на посади. 

2. Підсумки атестації студентів за травень. 

3. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи факультету в розрізі 

кафедр і освітніх програм. 

4. Підготовка до державної атестації бакалаврів. 

5. Різне. 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 14:00. 

Відповідальний: декан факультету Карман С.В. 

 

 

 Засідання Вченої ради факультету АТЕ. 

Порядок денний: 

1. Обрання викладачів факультету на посади. 

2. Підсумки ІІ рубіжного контролю ПМК-2. Підсумки роботи на інформаційному 

порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за індивідуальним графіком. Про 

роботу УВК. Про підготовку кафедр до літньої екзаменаційної сесії. 

3. Про підготовку кафедр до нового навчального рокую 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 5.2013 об 14:00. 

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

факультету Гаприндашвілі Н.А. 

 

 

 Проведення незалежного оцінювання знань студентів ТДАТУ зі 

спеціальності «Агрономія» шляхом дистанційного тестування. 

Місце проведення: комп’ютерний клас ауд. 2.305. 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр.  
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14.06.2018 

 

 Засідання студентської ради факультету АТЕ. 

Місце проведення: ауд. 5.108. 

Відповідальні: заступник декана з виховної роботи Шлеіна Л.І., Швед Є.   

 

 

 Проведення незалежного оцінювання знань студентів ТДАТУ зі 

спеціальності «Харчові технології» шляхом дистанційного 

тестування. 

Місце проведення: комп’ютерний клас ауд. 2.305. 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр.  

 

 

18.06.2018-27.06.2018 

 

 Державна атестація студентів ТДАТУ зі спеціальностей за рівнем 

вищої освіти «бакалавр». 

Місце проведення: згідно з графіку роботи екзаменаційних комісій. 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, 

завідувачі випускових кафедр. 

 

 

19.06.2018 

 

 Засідання науково-методичної ради університету. 

Порядок денний: 

1. Звіт про роботу методичних комісій факультетів. 

2. Звіт про роботу методичної ради університету. 

3. Різне. 

Доповідають: голови методичних комісій факультетів, голова ради 

проректор з НПР Ломейко О.П. 

 

 

19.06.2018 

 

 Проведення незалежного оцінювання знань студентів ТДАТУ зі 

спеціальності «Екологія». 

Місце проведення: комп’ютерний клас ауд. 2.305. 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, 

завідувачі випускових кафедр. 
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21.06.2018 

 

 Засідання профспілкового комітету. 

Порядок денний: 

1. Про стан охорони праці. 

2. Про роботу профбюро управління та АГЧ. 

Місце проведення: ауд. 1.108. 

Відповідальний: голова профкому Андрущенко М.В. 

 

 

 Засідання методичної комісії факультету ІКТ. 

Порядок денний: 

1. Звіт про роботу методичної комісії факультету в 2017-2018 навчальному 

році. 

2. Затвердження методичних розробок.  

Місце проведення: ауд. 3.212 об 14:00. 

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

методичної комісії Зінов’єва О.Г. 

 

 

 Засідання методичної комісії факультету АТЕ. 

Порядок денний: 

1. Про методичне забезпечення виробничих і навчальних практик на 

факультеті АТЕ. 

2. Звіт про роботу методичної комісії факультету в 2017-2018 навчальному 

році. 

3. Затвердження методичних розробок. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 5.113 об 15:30. 

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

 

 

22.06.2018 

 

 Засідання методичної комісії енергетичного факультету. 

Порядок денний: 

1. Про зміст і методичне забезпечення навчальної дисципліни. 

2. Про виконання вимог нормативних документів при дипломному та 

курсовому проектуванні. 

3. Розгляд та затвердження методичних розробок. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 2.115 об 14:00. 

Відповідальний: голова методичної комісії Квітка С.О. 
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26.06.2018 

 

 Засідання Вченої ради університету. 

Порядок денний: 

1. Конкурсні справи присвоєння вчених звань. 

2. Про результати ректорської перевірки залишкових знань студентів 

університету. 

3. Про роботу АГЧ університету з підготовки матеріально-технічної бази до 

нового 2018-2019 н.р. 

4. Підведення підсумків рейтингового оцінювання кафедр університету за 

2017-2018 н.р. 

5. Різне.  

Доповідають: декани факультетів завідувачі кафедр, проректор з НПР 

Ломейко О.П., проректор з НПАГР Рижков О.М. 
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ДЛЯ ЗАМІТОК 
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