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Протягом місяця у науковій бібліотеці університету 

 

ЗАХОДИ ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Тематична бесіда 

 

• Степова перлина України 

Місце проведення:академічні групи 

Відповідальні: Цикало О.В. 

 

• Мультимедійна презентація «Козацька столиця України» 

Місце проведення:веб-сайт НБ 

 

• Тематична виставка «Запорізька область: від минулого до сучасності» 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І., Ломейко Н. Г. 

 

Книжкові виставки 

 

• Видання викладачів ТДАТУ (постійна) 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

• «Технології майбутнього» (постійна зі зміною експозицій) 

Місце проведення:ВОК 

Відповідальна: Орлова С. І., Ломейко Н. Г. 

 

• «Бізнес-секрети відомих рестораторів» 

Місце проведення: ЧЗ 

Відповідальна: Орлова С.І., Ломейко Н. Г. 

 

• «Таємниці Піднебесної» (2019 - України та Китаю) 

Місце проведення: абон. худ. л-ри 

Відповідальна: Кас’янова Т. О. 

 

Перегляди 

 

• «Елементарно, Ватсон!» («Гімнастика інтелекту») (до ювілеїв Е. По та 

Конан Дойля) 

 

Місце проведення:абон. худ. л-ри 

Відповідальна: Кас’янова Т. О. 
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Експрес-виставки «Події місяця» 
 

• 180-річчя П. П. Чубинського (27 січня 1839 р) - поет, громадський діяч, 

автор слів Гімну України 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

• Самостійна й соборна Україна - 22.01 – День Соборності України, 100-

ліття Акту злуки 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

• Крути – втрачена мрія - 29.01 – День пам’яті героїв Крут 

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

Відповідальна: Байбєрова Л.І. 

 

Протягом місяця: 

 

Кафедра «Іноземні мови» запрошує студентів до участі у щорічних 

конкурсах творчих робіт англійською, французькою та німецькою мовою! 

Представте своє розуміння філософської цитати великої жінки-науковця у 

вигляді есе за зазначеними вимогами та відправте на електронну адресу 

кафедри. На авторів кращих есе у кожній секції чекає винагорода у сумі 400 

гривень! 

Детальна інформація – на сторінці кафедри «Іноземні мови» 

www.tsatu.edu.ua/im 

 

Дати, січень 
 

08.01.2019 

 

• 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. 
 

• Засідання Вченої ради факультету ІКТ 
Порядок денний: 

1. Про стан науково-дослідної роботи на факультеті ІКТ  

2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії  

3. Про організацію літньої практики студентів у 2018-2019 навч. році  

4. Звіт по профорієнтаційній роботі на кафедрах факультету ІКТ  

5. Різне 
Місце проведення: ауд. 3.208, о 1400 

http://www.tsatu.edu.ua/im
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Відповідальний: декан факультету  Вершков О.О., секретар Антонова Г.В. 
 

•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. 
 
09.01.2019 
 
• Конференція трудового колективу 
 

Порядок денний: 

1. Звіт ректора університету д.т.н., професора, член-кореспондента НААНУ 

Кюрчева В.М. про діяльність ТДАТУ за 2018 рік. 

2. Про результати громадського обговорення щодо присвоєння імені Дмитра 

Моторного Таврійському державному агротехнологічному університету.  

3. Звіт про виконання умов колективного договору. 

4. Про діяльність БО «Благодійний фонд «Таврія»». 

5. Різне. 

Місце проведення: ауд.1.127 о 1000 
 
14.01.2019 
 

• 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. 
 
15.01.2019  
 
• Засідання науково-методичної ради ТДАТУ 

1. Про затвердження плану роботи Науково-методичної Ради університету на 

ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

2. Про методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт зі 

спеціальностей. 

3.  Різне 

Місце проведення: ауд. 1.111 
 

• Засідання Студентської ради факультету ІКТ 

Місце проведення: ауд. 3.108 о 1120 
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Відповідальний: заступник декана з виховної роботи Антонова Г.В., голова 

студентської ради факультету ІКТ  Кабалюк Д.С. 
 

• Старостат факультету МТФ. 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

• Оперативна нарада із завідуючими кафедрами з питань навчальної, 

наукової, методичної, виховної  та профорієнтаційної роботи МТФ. 

Місце проведення: деканат 

Відповідальний: декан факультету  Кюрчев С.В. 
 

• Збори студентської ради енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

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

 

• Засідання Вченої ради енергетичного факультету 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження плану роботи вченої ради енергетичного 

факультету на другий семестр 2018-2019 навчального року 

2. Про підготовку до державної атестації студентів  ОКР «Магістр» 

3. Ефективність функціонування сайтів кафедр, сайту факультету та 

Навчально-інформаційного порталу, ведення електронних журналів 

4. Про організацію та проведення науково-технічних та методичних 

конференцій 

5. Про результати проходження студентами виробничих практик на 

факультеті. 

6. Різне 

Місце проведення: ауд. 2.121 о 15.30 

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

 

17.01.2019 

 

• Засідання Студентської Ради факультету АТЕ 

Місце проведення: ауд. 5.108 

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

 

• 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 

Місце проведення: гуртожиток №1 о 17.00. 
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Відповідальні: комендант гуртожитку Пільгуй О.В., заст. декана з ОВР  

Ковальов О.В. 

 

21.01.2019 

 

• 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. 

 

22.01.2019 

        

• Старостат МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

• 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 енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

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

 

23.01.2019 

 

• Засідання методичної комісії енергетичного факультету 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження плану роботи методичної комісії енергетичного 

факультету на другий семестр 2018-2019 навчального року 

2. Про зміст і методичне забезпечення навчальних  

3. Розгляд та затвердження методичних розробок 

Місце проведення: ауд. 2.121 о 14.00. 

Відповідальний: голова методичної комісії Квітка С.О. 
 

25.01.2019 

 

• Засідання методичної комісії факультету АТЕ 

1 Про стан підготовки електронних навчальних курсів з дисциплін, які 

викладаються на кафедрах 

2.  Затвердження методичних розробок кафедр 

3. Різне. 
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Місце проведення: ауд. 5.113 о 1530. 

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

 

27.01.2019 

 

• Засідання методичної комісії факультету ІКТ 

Порядок денний:   

1. Про стан методичних комплексів на 2-й семестр 2018-2019 навчального 

року 

2. Про підготовку та оновлення ККР з дисциплін, які викладаються на 

кафедрах 

3. Затвердження методичних розробок кафедр 

Місце проведення: ауд. 3.212 о 1400 

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

методичної комісії Зінов’єва О.Г. 

 

28.01.2019 

 

• 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. 
 

29.01.2019 
 

• 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 факультету МТФ 

Місце проведення: ауд.1.208  о 11.20 

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

• 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 енергетичного факультету 

Місце проведення: ауд. 2.218 об 11.20 

Відповідальні: голова студради факультету, заст. декана з ОВР Ковальов О.В. 
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31.01.2019 

 

• 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 

Місце проведення: гуртожиток №1 о 17.00. 

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

Ковальов О.В. 

 

• Зимовий кубок КВК 

Місце проведення: ЦКіД 

Відповідальна: студ.рада МТФ 
 

 


