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Протягом місяця у науковій бібліотеці університету 

 

Книжкові виставки:  

• Твоя професія агроном.  

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

• Інтелектуальний ресурс України / розділ Наукові ювілеї. (20.05 – День 

науки, 100-річчя заснування НААН України). 

Місце проведення:ВОК ВНБІР. 

Відповідальні: Семенюк Н.М., Орлова С.І., Ломейко Н.Г. 

 

• Неймовірні музеї світу. (18.05 – Міжнародний день музеїв). 

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 

 

• Експрес-виставка «Павло Скоропадський: останній гетьман України» 

(до 145-річчя від дня народження). 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

Перегляди: 

• «Світло православ’я» / відкритий перегляд 

(до 1030-річчя хрещення Русі-України). 

Місце проведення: читальний зал. 

Відповідальна: Орлова С.І. 

 

• Готуємось до державного іспиту. 

Місце проведення: читальний зал. 

Відповідальна: Орлова С.І. 

 

• Інформаційний тиждень періодики на кафедрі (двічі на місяць). 

Місце проведення:кафедри університету. 

Відповідальна: Орлова С.І. 

 

• Новітня література Європейського простору (20.05 – День Європи). 

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 

 

Літературний хронограф: 

• 12.05 – 85 років від дня народження А.А.Вознесенського, радянський і 

російський поет, публіцист, художник і архітектор.  

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 
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• 25.05 – 190 р. від дня народження Ганни Барвінок, української 

письменниці.  

Місце проведення: абон. художньої літератури. 

Відповідальна: Кас’янова Т.О. 

 

• Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ. Біобібліографічний 

покажчик основних публікацій до 80-річчя від дня народження к.т.н., 

доцента М.О. Шабали (27.05) 

Місце проведення: ВНБІР. 

 

• «Вишиванка selfy» / фото-проект до Дня вишиванки (17.05). 

Місце проведення: ТДАТУ, читальний зал. 

Відповідальні: наукова бібліотека. 

 

• Fest – «Діалог культур» / в рамках проекту «Університет 

інтеркультурний». 

Місце проведення: ТДАТУ, читальний зал. 

Відповідальні: наукова бібліотека. 

 

• Проект-посвята «Пам'ять про незабутнє» / розділ / Згадаймо всіх 

(викладачі і студенти ТДАТУ у війні). 

(8.05-9.05 – Дні пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої 

світової війни). 

Місце проведення: ВОК. 

Відповідальні: Голодова С.О., Ломейко О.П., Байбєрова Л.І. 

 

Протягом місяця: 

 

 Організація і проведення заходів, присвячених Дню науки, 

відповідно до програми. 

Відповідальні: начальник НДЧ Прус Ю.О., інженер І категорії Гончарова 

В.В., провідний інженер Богданова Л.В.  

 

 Організація першого етапу конкурсу проектів фундаментальних 

досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок. 

Відповідальні: начальник НДЧ Прус Ю.О. 

 

 Організація Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасне грибівництво-2018». 

Відповідальна: старший викладач кафедри ХТтаГРС Бандура І.І. 

 

 Засідання кіноклубу. 

Місце проведення: кафедра іноземних мов 

Відповідальний: викладач кафедри іноземних мов Топалов Є.М. 
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 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. 

 

 Участь ТДАТУ у «Школі місцевого самоврядування», за графіком. 

Місце проведення: міськвиконком. 

Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., студентський 

актив університету. 

 

 Проведення ряду інформаційно-просвітянських заходів щодо 

запобігання поширенню тютюнопаління, наркоманії та вживання 

алкогольних заходів серед студентської молоді. 

Місце проведення: територія ТДАТУ. 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 Участь ТДАТУ у Всеукраїнському інтелектуальному конкурсі 

«Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення молодих 

українських спеціалістів». 

Місце проведення: територія ТДАТУ 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 Участь ТДАТУ у Всеукраїнському інтелектуальному конкурсі «Агро-

політичні дебати», за методичної підтримки з боку проекту 

«Німецько-український агрополітичний діалог». 

Місце проведення: територія ТДАТУ 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 Участь ТДАТУ у Всеукраїнському фотоконкурсі-виставці 

авторських фотографій, тема «На вістрі окрилених мрією». 

Місце проведення: територія ТДАТУ 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 Підготовка до участі у Всеукраїнському Зльоті іменних стипендіатів 

та відмінників навчання «Лідери АПК 21 століття» (УНУС, 6-8.06.18). 

Місце проведення: територія ТДАТУ. 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 
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 Проведення конкурсу «Кращий куратор академічної групи», 1-а 

полова травня, факультетські етапи (за графіком), 2-а половина 

травня, університетський заключний етап – планова дата 23 травня. 

Місце проведення: ауд. 5.103. 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 

Щосереди, протягом місяця (2,16,23,30.05) 

 

 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. 

 

 

Щопонеділка, протягом місяця (7,14,21.05) 

 

 Проведення засідань Студентської ради ТДАТУ 

Місце проведення: ауд. 5.101 об 11:00 

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

деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

02.05.2018 

 

 Концерт вшанування пам’яті ветеранів університету . (02.05.18-

3.05.18) 

Місце проведення: музей ТДАТУ, ЦКіД, столова першого корпусу об 

12:00. 

Відповідальні: директор ЦКіД Пітько О.В. 

 

 Засідання методичної комісії центру профорієнтації та довузівської 

підготовки (ЦПДП).  

Порядок денний: 

1. Підсумки проведення випускних екзаменів з історії України, української 

мови  та літератури і математики на підготовчих курсах в групах ВПДП. 

2. Затвердження звіту про роботу груп підготовчих курсів ТДАТУ 2017-

2018 навчальному році. 

3. Різне. 

Місце проведення: відділ профорієнтації та довузівської підготовки. 

Відповідальна: начальник відділу ЦПДП Циновська Т.Т. 
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03.04.2018 

 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

 Засідання старостату енергетичного факультету (двічі на місяць 

наступне: 17.05). 

Місце проведення: ауд. 1.214 об 11:20. 

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

 

 Засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу. 

Порядок денний: 

1. Про стан методичного забезпечення спеціальності «Туризма». 

2. Про результати перевірки НМКД на кафедрах факультету. 

3. Затвердження методичних розробок. 

4.  Різне. 

Місце проведення: ауд 2.204 об 14:00. 

Відповідальний: голова методичної комісії Костякова А.А. 

 

04.05.2018 

 

 Збори студентської ради факультету економіки та бізнесу (двічі на 

місяц, наступне: 17.05). 

Місце проведення: ауд. 2.205 об 11:20 

Відповідальні: заступник декана з ОВР Васильченко О.О., голова 

студентської ради Браташ Д.   

 

04-05.05.2018 

 

 Участь студентського активу ТДАТУ у Обласному молодіжному 

форумі «Молодіжний лідер». 

Місце проведення: м. Запоріжжя, КУ «Запорізький обласний центр 

молоді» ЗОР. 

Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., студентський 

актив університету. 

 

07.05.2018 

 

 Засідання ректорату університету. 

Порядок денний: 

1. Про шляхи формування якісного складу професорсько-викладацького 

складу університету, перспективи його покрашення, виклики. 

2. Про результати роботи ЦКіД університету у 2017-2018 навчальному році. 

3. Про стан впровадження дуальної форми навчання в університеті. 
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4. Різне.  

Доповідають: перший проректор Скляр О.Г., проректор з НПР Ломейко 

О.П., директор ЦКіД Пітько О.В., декани факультетів. 

 

 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного факультету 

з питань навчальної, наукової, методичної і виховної роботи 

(щопонеділка, наступні: 14, 21.05 ). 

Місце проведення: деканат ЕнФ . 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

08.05.2018 

 

 Засідання студентської ради факультету ІКТ(щовівторка, наступні: 

15, 22.05). 

Місце проведення: ауд. 3.108 об 11:20. 

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

студентської ради факультету ІКТ Тривайло О.О.   

 

 Засідання вченої ради факультету ІКТ. 

Порядок денний: 

1. Звіт по профорієнтаційній роботі на кафедрі факультету ІКТ.  

2. Затвердження звітів аспірантів факультету ІКТ. 

3. Звіт про роботу студентської ради факультету ІКТ за 2017-2018 н.р. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 3.208 о 14:00. 

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

 Збори студентської ради енергетичного факультету (двічі на місяць, 

наступне: 22.05). 

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 організацію і проведення виробничих практик. 

2. Про роботу студентської ради енергетичного факультету та студентської 

ради гуртожитку № 3.  

3. Обрання за конкурсом викладачі факультету. 

4. Різне. 

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 АТЕ. 

Порядок денний: 

1. Про організацію науково-дослідної роботи студентів на факультеті АТЕ 

та участь студентів в конкурсах та олімпіадах. 

2. Інформація голови профспілки факультету АТЕ про проведену роботу на 

факультеті впродовж поточного навчального року. 

3. Затвердження звітів здобувачів кафедр факультету АТЕ. 

4. Різне.   

Місце проведення: ауд. 5.203 об 14:00. 

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

факультету Гаприндашвілі Н.А. 

 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу (щовівторка, 

наступні: 15, 22.05). 

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

Відповідальні: заступник декана з ОВР Васильченко О.О., Агєєва І.В. 

 

10.05.2018 

 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

 Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» 

(10.05.2018-12.05.2018). 

Місце проведення: кафедра «Машиновикористання в землеробстві». 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декан МТФ Кюрчев С.В., 

завідувач кафедри МВЗ Надикто В.Т. 

 

 Засідання старостату факультету АТЕ. 

Місце проведення: ауд. 5.108 об 8:00. 

Відповідальний: заступник декана з НР Григоренко О.В. 

 

11.05.2018 

 

 Засідання студентської ради факультету АТЕ. 

Місце проведення: ауд. 5.108 об 11:20. 

Відповідальні: заступник декана з ВР Шлеіна Л.І., Шевед Є.  

 

14.05.2018 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної і виховної роботи. 

Місце проведення: деканат МТФ. 

Відповідальний: декан факультету Кюрчев С.В. 
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15.05.2018 

 

 Соціальна акція «День донора»(15.05.2018-17.05.2018). 

Місце проведення: станція переливання крові. 

Відповідальний: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф. 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

 Оперативна нарада із студентами 4 курсу МТФ. 

Місце проведення: ауд. 1.127 об 9:00. 

Відповідальні: декан факультету Кюрчев С.В., заступник декана Шокарев 

О.М., Мовчан В.Ф, Мітін В.М. 

 

 Старостат факультету (двічі на місяць, наступне: 22.05). 

Місце проведення: ауд. 1.208 об 11:20. 

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

В.М. 

 

 Засідання вченої ради факультету економіки та бізнесу. 

Порядок денний: 

1. Підведення підсумкової атестації студентів за квітень. 

2. Про стан профорієнтаційної роботі на факультеті. 

3. Про стан підготовки навчальних та виробничих практик на факультеті. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 14:00 

Відповідальний: декан факультету Карман С.В. 

 

16.05.2018 

 Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» 

(16.05.2018-18.05.25018). 

Місце проведення: кафедра «Обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. Ф.Ю. Ялпачика». 

Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декан ІКТ Вершков О.О., 

завідувач кафедри ОПХВ Загорко Н.П. 

 

 Засідання вченої ради факультету МТФ. 

Порядок денний: 

1. Звіт про роботу студентської ради  МТФ за  2016-2017 н.р.  

2. Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті. 

3. Про організацію проведення практик на факультеті. 

4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 8.111 об 14:00. 

Відповідальний: декан факультету Кюрчев С.В. 
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 Проведення засідання НВК енергетичного факультету. 

Місце проведення: ауд. 2.215 об 15:30. 

Відповідальні: голова студентської ради факультету Рогожкін В., 

заступник декана з ОВР Ковальов О.В., заступник декана З ННР Коваль Д. 

М., голова вченої ради факультету Нестерчук Д.М., голова НВК 

Мамонтов Р.В. 

 

 КВН, «Весняний кубок», вручення ВЕЛИКОГО ректорського кубку 

КВН переможцю сезону 2017-18 н.р. (відкрита ліга ТДАТУ). 

Місце проведення: зал ЦКіД, 17:00. 

Відповідальні: керівник КВН ТДАТУ Васильченко О.О., директор ЦКіД 

Петько О.В., помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники деканів 

факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 

 Участь університету у Стратегічній сесії «концепція молодіжної 

політики в місті». 

Місце проведення: ауд. 5.103, 11:30-16:30. 

Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., студентський 

актив університету. 

 

17.05.2018 

 

 «День вишиванки». 

Місце проведення: на майданчику біля ЦКіД об 11:20. 

Відповідальні: кафедра суспільно-гуманітарних наук. 
 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 
 

 Засідання методичної комісії факультету АТЕ. 
Порядок денний: 

1. Про створення електронних посібників з дисципліни, що викладаються. 
2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

3. Різне. 

Місце проведення: ауд. 5.113 об 15:30. 
Відповідальна: голова методичної комісії факультету АТЕ Гранкіна О.В. 

 

 Збори студентської ради гуртожитку № 3. 

Місце проведення: гуртожиток № 3 об 17:00. 

Відповідальні: комендант гуртожитку Пільгуй О.В., заступник декана з 

ОВР Ковальов О.В. 
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 Проведення незалежного оцінювання знань студентів ТДАТУ зі 

спеціальностей, шляхом дистанційного тестування (17.05.2018-

30.05.2018): 

− 17.05.18 – Агрономія; 

− 28.05.18 – Економіка; 

− 29.05.18 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

− 30.05.18 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

− 30.05.018 – Маркетинг; 

− 31.05.18 – Фінанси, банківська справа та страхування. 

Місце проведення: комп’ютерний клас ауд. 2.305. 

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

завідувачі випускових кафедр. 

 

18-20.05.2018 

 

 Участь ТДАТУ у ХІІІ Генеральній асамблеї ГО «Українська 

асоціація студентів». 

Місце проведення: м. Тернопіль, Тернопільський національний 

економічний університет. 

Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., студентський 

актив університету. 

 

21.05.2018 

 

 Концерт присвячений інтеркультурності м. Мелітополя «Діалоги 

культур «FEST».  

Місце проведення:на майданчику біля ЦКіД. 

Відповідальні: наукова бібліотека ТДАТУ. 

 

22.05.2018 

 

 Засідання науково-методичної ради університету. 

Порядок денний: 

1. Про ефективність функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в університеті. 

2. Про стан забезпечення спеціальностей навчальною літературою. 

3. Різне.  

Доповідають: проректор з НПР Ломейко О.П., директор наукової 

бібліотеки Білоцька О.М. 

 

 Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Аграрний маркетинг» (22.05.18-24.05.18). 
Місце проведення: кафедра «Маркетинг». 

Відповідальні: проректор с НПР Ломейко О.П., декан факультету Карман 

С.В., завідувач кафедри МК Легеза Д.Г. 
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 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

 

23.05.2018 

 

 Засідання медотичної комісії енергетичного факультету. 

Порядок денній: 

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. 

 

 Проведення конкурсу «Кращий куратор академічної групи», 

університетський заключний етап. 

Місце проведення: ауд. 5.103. 

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

деканів факультетів з ОВР, куратори академічних груп, студентський 

актив університету. 

 

24.05.2018 

 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

25.05.2018 

 

 Засідання профспілкового комітету. 

Про роботу студентського профбюро університету.  

Місце проведення: ауд 1.108. 

Відповідальний: голова профкому Андрущенко М.В. 

 

 Засідання методичної ради МТФ. Затвердження методичних казівок 

кафедр.  

Місце проведення: ауд. 7.209 об 14:00. 

Відповідальний: доцент Смєлов А.О. 
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29.05.2018 

 

 Засідання вченої ради університету. 

Порядок денний: 

1. Конкурсні справи, присвоєння вчених звань. 

2. Про затвердження складу проектних груп, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями та спеціальностями. 

3. Про стан та перспективи реалізації місії університету «Освіта у продовж 

життя». 

4. Про стан навчально-методичної роботи та фінансової діяльності у ВСП 

«Василівський коледж ТДАТУ». 

5. Про стан  та перспективи розвитку міжнародних відносин університету. 

6. Різне.  

Доповідають: декани факультетів, завідувачі кафедр, перший проректор 

Скляр О.Г., проректор з НПР Ломейко О.П., директор коледжу 

Коноваленко О.А., директор ІПОД Подшивалов Г.В., начальник відділу 

міжнародних зв’язків Єфіменко Л.М. 

 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

31.05.2018 

 

 Засідання методичної комісії факультету ІКТ. 

Порядок денний: 

1. Про методичне забезпечення виробничих, навчальних і науково-

дослідних практик студентів факультету ІКТ. 

2. Затвердження методичних розробок кафедр. 

Місце проведення: ауд. 3.2012 об 14:00. 

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

методичної комісії Зінов’єва О.Г. 

 

 Студентське радіомовлення «StudLife». 

Місце проведення: територія ТДАТУ велика перерва. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Волкова І.Д. 

 

 Квест для профоргів. 

Місце проведення: парк ім. Горького об 15:30. 

Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є.Ф., член 

студентського профспілкового активу Стоєва Т.С. 

 

 

 



 14 

ДЛЯ ЗАМІТОК 



 15 



 16 

 


	Міністерство освіти і науки України
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	ПЛАН
	Мелітополь, 2018
	Протягом місяця у науковій бібліотеці університету
	Книжкові виставки:
	• Твоя професія агроном.
	Місце проведення: абон. навч.-наук. літератутри.
	Відповідальна: Байбєрова Л.І.
	• Інтелектуальний ресурс України / розділ Наукові ювілеї. (20.05 – День науки, 100-річчя заснування НААН України).
	Місце проведення:ВОК ВНБІР.
	Відповідальні: Семенюк Н.М., Орлова С.І., Ломейко Н.Г.
	• Неймовірні музеї світу. (18.05 – Міжнародний день музеїв).
	Місце проведення: абон. художньої літератури.
	Відповідальна: Кас’янова Т.О.
	• Експрес-виставка «Павло Скоропадський: останній гетьман України» (до 145-річчя від дня народження).
	Місце проведення: абон. навч.-наук. літератутри. (1)
	Відповідальна: Байбєрова Л.І. (1)
	Перегляди:
	Літературний хронограф:
	Протягом місяця:
	Відповідальні: начальник НДЧ Прус Ю.О., інженер І категорії Гончарова В.В., провідний інженер Богданова Л.В.
	 Організація першого етапу конкурсу проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.
	Відповідальні: начальник НДЧ Прус Ю.О.
	 Організація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасне грибівництво-2018».
	Відповідальна: старший викладач кафедри ХТтаГРС Бандура І.І.
	 Засідання кіноклубу.
	Місце проведення: кафедра іноземних мов
	Відповідальний: викладач кафедри іноземних мов Топалов Є.М.
	 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.

