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Заходи Місце 

проведення 

Відповідальн

ий 

Комплексні інформаційно – масові 

заходи 

  

  «Поетичні крила Ліни Костенко»  

/до 90-ої річниці від дня народження Ліни 

Василівни Костенко, української 

письменниці і поетеси та до Всесвітнього  

дня поезії/ 

 

Літературна 

вітальня 

«Джерело» 

Кас’янова Т. 

О. 

Голодова С. О.  

 Поетичний марафон «Дотик слова Ліни 

Костенко» 

НБ, відеоролик Кас’янова Т.О. 

Єремеєв В.Ю. 

Інформаційно-ділові заходи   

 День інформації на кафедрі (періодичні 

видання)  

 

Кафедри 

Читальний зал 

Орлова С. І. 

 Медіа-огляди На замовлення Фахівці НБ 

 День кафедри в науковій бібліотеці  

Кафедра обліку і оподаткування 

НБ ВНБІР 

 Консультації та тренінги для дослідників з 

набуття інформаційної компетентності за 

обраною темою 

НБ ВНБІР 

 Інформаційно-просвітницькі заняття з 

академічної доброчесності 

НБ ВНБІР 

Книжкові виставки   

 Пишемо курсову роботу Абон. навч.-

наук.  л-ри 

Байбєрова Л.І 

 Квітує березень чарівний  

/супер жінки України /до 8 березня 

 

ч/з Орлова С. І. 

(оформлення -

Ломейко Н. Г.) 

 «Шевченко. Бажання жити» 

до 206-річчя від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя 

Абон. худ. л-ри Кас’янова Т. 

О. 

(оформлення -

Ломейко Н. Г.) 

 

Експрес-виставки «Події місяця»   

 Вони для нас виборюють життя… (14.03 – 

День українського добровольця) 

Абон. навч.-

наук.  л-ри 

Байбєрова Л. І. 

(оформлення -

Ломейко Н. Г.) 

 Поетичний світ Максима Рильського»  

/до 125 років від дня народження Максима 

Тадейовича Рильського, українського поета  

та до Всесвітнього  дня поезії) 

Абон. худ. л-ри Кас’янова Т.О. 

 Шляхами історії мелітопольського краю ВНБІР Семенюк Н.М. 
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Ювіляри місяця   

 04.03 – 205 років від дня 

народження Михайла Михайловича 

Вербицького (1815-1870) українського 

композитора, громадського діяча, автора 

Гімну України 

 27.03 - 175 років від дня народження 

Вільгельма Конрада Рентгена (1845–1923), 

німецького фізика 

Абон. навч.-

наук.  л-ри 

Байбєрова Л. І. 

(оформлення -

Ломейко Н. Г.) 

Інформаційно-культурна мозаїка - сайти НБ, ТДАТУ 

 Рубрика: «RESTART: перезавантаження. Не 

зупиняйся на прочитаному» 

Тема: «Час почуттів» (10 найкращих книг 

про кохання) 

 

Сайт НБ 

Кас’янова Т.О. 

 Рубрика: «У вирії подій – сторінками 

періодичних видань» 

-//- Орлова С.І. 

 13.03 - 60 років від дня народження Юрія 

Ігоровича Андруховича (1960), українського 

поета, прозаїка, перекладача, есеїста 

-//- Кас’янова Т. 

О. 

 19.03 - 90 років від дня народження Ліни 

Василівни Костенко (1930), української 

поетеси 

-//- Кас’янова Т. 

О. 

 Календар знаменних дат -//- Цикало О. В. 

 

Заходи кафедри іноземних мов 

 

У період з 10 лютого по 10 березня 2020 року кафедра “Іноземні мови” 

оголошує традиційні конкурси творчих студентських робіт іноземними 

мовами. 

 Тема есе – філософська цитата А. Беляєва не є випадковою. Студенти мають 

один місяць, щоб представити на розсуд жюрі свої розмірковування з тлумачення 

цитати та її важливості для сьогодення. Есе-переможці з усіх трьох мов, обрані 

голосуванням викладачів кафедри, будуть опубліковані на нашому сайті, а їх 

автори – нагороджені грошовою премією у розмірі 400 грн.  

 

Інтерактивна вікторина англійською 

мовою до Дня святого Патріка для 

студентів факультету АТЕ 

участь студентів Ст.викл. 

Кривонос І.А., 

викл.- ст.. 

Лемещенко-

Лагода В.В. 

Березень 

2020р. 

Диспут французькою 

мовою, присвячений Міжнародному 

дню щастя 

(Journée internationale du Bonheur) 

участь студентів Ст.викл. 

Виноградова 

М.С. 

  

20 

березня 

2020р. 

http://www.tsatu.edu.ua/im/vitajemo-peremozhciv-tvorchoho-konkursu-inozemnymy-movamy-2019/
http://www.tsatu.edu.ua/im/vitajemo-peremozhciv-tvorchoho-konkursu-inozemnymy-movamy-2019/
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Щосереди, протягом місяця (4,11, 18, 25 березня) 

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. 

 

Березнь дати 

 

02.03.2020 

 Ректорат університету 

1.Про стан працевлаштування випускників університету у 2019-2020 н.р. 

2.Про результати І туру Всеукраїнської олімпіади ТДАТУ для абітурієнтів у 2019-

2020 н.р. 

3.Про залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків 

4.Різне 

Місце проведення: ауд. 1.111 

 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з питань навчальної, наукової, методичної і 

виховної роботи  

Місце проведення: деканат факультету ЕКТ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

03.03.2020 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної  і виховної роботи МТФ. 

Місце проведення: деканат МТФ 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

     

 Старостат МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. 

 

 Старостат факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Голуб Н.О. 

 

04.03.2020 

 Проведення кураторських годин в студентських групах МТФ 

Відповідальні: куратори груп, заступник декана з виховної роботи Паляничка Н.О. 

 

 Проведення гри «Що? Де? Коли?» 
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Відповідальна: заступник декана з виховної роботи МТФ Паляничка Н.О. 

 

05.03.2020 

 Святкування 8 Березня 

Відповідальний: заступник декана МТФ з виховної роботи МТФ Паляничка Н.О. 

 

 Заходи присвячені Міжнародному Дню жінок 8 березня  

Місце проведення: 5 корпус 

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

студ.ради факультету АТЕ Айбєтова А. 

 

 Привітання до Міжнародного жіночого дня 

Місце проведення: хол 1-го поверху 2 корпусу об 11.20 

Відповідальний: голова студ.ради Марченко К.Ю. 

 

06.03.2020 

 Святковий концерт до 8 березня 

Місце проведення: ЦКІД 

Відповідальний: директор ЦКІД Цвигун С.М. 

 

09.03.2020 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з питань навчальної, наукової, методичної і 

виховної роботи  

Місце проведення: деканат факультету ЕКТ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

10.03.2020 

 Засідання методичної комісії  відділу профорієнтації та довузівської 

підготовки 

Місце проведення: ауд. 1.202  11-20 
  Відповідальний: начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки   
                               Циновська Т.Т.  

 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної, виховної  та профорієнтаційної роботи МТФ 

Місце проведення: деканат МТФ 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

        

 

 Старостат МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. 

              

 Засідання вченої Ради МТФ 
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Порядок денний    

1. Звіт голів ДЕК про результати захисту магістерських робіт 

2. Про організацію літньої виробничої практики для студентів  

3-х курсів 

3. Про стан дистанційного та дуального навчання на факультеті МТ 

4. Підсумки ректорської перевірки остаточних знань студентів ф-ту МТ 

5. Різне  

Місце проведення: ауд.3.219 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

 Засідання Вченої ради факультету енергетики і комп’ютерних технологій  

Місце проведення: ауд. 2.115 о 14.00  

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

Питання:  

1.Про результати державної атестації здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»  

2.Про організацію обговорення освітньо-професійних програм: з працедавцями, із 

академічною спільнотою, із студентським самоврядуванням та проведення 

«Круглих столів». 3.Про підготовку до державної атестації здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр»  

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

5.Різне. 

 

 Засідання Вченої ради факультету АТЕ 

Порядок денний: 

1.Про методичне забезпечення та організацію проведення на-вчальних та 

виробничих прак-тик студентів ф-ту у 2019- 2020 навчальному році. 

2. Про роботу навчально-методичної комісії факультету  

3. Про стан навчальної, мето-дичної та наукової роботи на кафедрі «ПВБ»  

4. Різне 

Місце проведення: ауд. 5.213 о 1400. 

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

факультету Гаприндашвілі Н.А. 

 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Голуб Н.О. 

 

 

 

11.03.2020 

 Проведення НВК для студентів 2С та 4 курсів МТФ 

Місце проведення: деканат МТФ 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

 Проведення кураторських годин в студентських групах МТФ 

Відповідальні: куратори груп, заступник декана з виховної роботи Паляничка Н.О. 
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 Засідання старостату факультету АТЕ 

Місце проведення: ауд. 5.108 о 800. 

Відповідальний: зам. декана з НР Тараненко Г.Г. 

 

12.03.2020 

 Засідання старостату факультету енергетики і комп’ютерних технологій 

Місце проведення: ауд. 1.214 об 11.20 

Відповідальні: заст. декана Чебанов А.Б., Лубко Д., Ковальов О.В.  

 

 Випуск магістрів ФЕБ 

Місце проведення: ауд.2.217 об 10.00 

Відповідальний: голова студ.ради Марченко К.Ю.  

 

16.03.2020 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з питань навчальної, наукової, методичної і 

виховної роботи  

Місце проведення: деканат факультету ЕКТ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

17.03.2020 

 Засідання науково-методичної ради університету 

Порядок денний: 

1 .Про внесення змін до Положення про порядок ліквідації академічних 

заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП. 

2. Про внесення змін до Положення про апеляцію результатів підсумкового 

контролю з дисципліни. 

3. Про результати моніторингу оцінювання здобувачами вищої освіти якості 

освітньої програми, викладання дисциплін та академічної доброчесності. 

4. Різне. 

        

 Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної  і виховної роботи МТФ 

Місце проведення: деканат МТФ 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

        

 

 Старостат МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. 

 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Голуб Н.О. 
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 Засідання Вченої ради факультету економіки та бізнесу 

1.Результати підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальностями факультету. 

2.Результати ПМК-І за спеціальностями факультету. 

3.Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та статистика 

реєстрації випускників шкіл міста на ЗНО. 

4.Формування випуску фахового наукового збірника факультету. 

5.Про стан підготовки та реєстрації випускників першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти до складання ЗНО з іноземної мови. 

6.Затвердження освітньо-професійних програм за спеціальностями факультету та 

навчальних планів підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на 2020 – 2024 рр. та підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на 2020 – 2022 рр. 

7.Затвердження робочих навчальних планів  та графіку навчального процесу по 

освітньо-професійним програмам факультету на 2020-2021 навчальний рік. 

8.Різне. 

Місце проведення: ауд.2.204 об 14.00 

Відповідальний: декан факультету Карман С.В. 

 

18.03.2020 

 Проведення НВК для студентів 1,2,3 курсів МТФ 

Місце проведення: деканат МТФ 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

 

 Проведення кураторських годин в студентських групах МТФ 

Відповідальні: куратори груп, заступник декана з виховної роботи Паляничка Н.О. 

 

19.03.2020 

 Відбірковий тур обласного конкурсу патріотичного спрямування 

"Спадщина"  

Місце проведення: ЦКІД 3 9-00 до 16-00 

Відповідальний: директор ЦКІД Цвигун С.М. 

 

 

23.03.2020 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з питань навчальної, наукової, методичної і 

виховної роботи  

Місце проведення: деканат факультету ЕКТ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

 

24.03.2020 
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 Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної  і виховної роботи МТФ 

Місце проведення: деканат 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 

       

 Старостат МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. 

 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Голуб Н.О. 

 

 Заходи до дня боротьби проти туберкульозу 

Місце проведення: хол 1-го поверху 2 корпусу об 11.20 

Відповідальний: голова студ.ради Марченко К.Ю.  

 

25.03.2020 

 Проведення кураторських годин в студентських групах МТФ 

Відповідальні: куратори груп, заступник декана з виховної роботи Паляничка Н.О. 

 

 Засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

1. Обговорення змін до Положення про організацію навчального процесу на 

заочній формі навчання. 

2. Обговорення методичних вказівок  до виконання кваліфікаційної роботи 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти на факультеті 

економіки та бізнесу. 

3. Затвердження методичних розробок. 

4. Різне. 
Місце проведення: ауд.2.307 об 14.00. 

Відповідальний: голова методичної комісії  Костякова А.А. 

 

 

 

 

 

26.03.2020 

 Засідання методичної комісії факультету енергетики і комп’ютерних 

технологій 

Місце проведення: ауд. 2.121 о 14.00 

Відповідальний: голова ради Нестерчук Д.М.  

Питання: 

1.Про зміст і методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інформаційні 

системи в енергетиці».  
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2.Про удосконалення методичного забезпечення дипломного проектування на 

кафедрах факультету.  

3.Забезпечення дотримання академічної доброчесності при провадженні 

дипломних проектів здобувачами ступеню вищої освіти зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 4. Розгляд та затвердження методичних розробок. 

 

 Засідання старостату факультету енергетики і комп’ютерних технологій 

Місце проведення: ауд. 1.214 об 11.20 

Відповідальні: заст. декана Чебанов А.Б., Лубко Д., Ковальов О.В. 

 

 Засідання методичної комісії факультету АТЕ 

1 Про стан навчально-методичної роботи на факультеті АТЕ 

2. Затвердження методичних розробок кафедр 

3. Різне. 

Місце проведення: ауд. 5.113 о 1530. 

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

  

30.03.2020 

 Оперативна нарада із завідуючими кафедр факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з питань навчальної, наукової, методичної і 

виховної роботи  

Місце проведення: деканат факультету ЕКТ 

Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 

31.03.2020 

 Засідання вченої ради університету 

1.Конкурсні справи, присвоєння вчених звань; 

2.Про роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення освітнього процесу в 

університеті; 

3.Про стан перспективи та розвитку міжнародних відносин 

4.Різне. 

Місце проведення: ауд. 1.111 

 

 Засідання старостату факультету економіки та бізнесу 

Місце проведення: ауд. 2.204 об 11.20. 

Відповідальний:  заст. декана з НР  Радченко Н.Г., Голуб Н.О. 

 

06.03.2020, 13.03.2020., 20.20.2020., 27.03.2020. 

 Відвідування ФЕБ та проведення заходів у Центрі психологічної 

реабілітації дітей 

Відповідальний: голова студ.ради ФЕБ Марченко К.Ю.  
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