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Протягом місяця у науковій бібліотеці університету 
 

Культурно-просвітницькі заходи:  
• «Незабутня Квітка»: музична година до 65-річчя з дня народження 

Квітки Цісик, відомої американської співачки українського походження, 
оперної та блюзової  співачки, виконавиці українських народних і 
популярних пісень.  
Місце проведення: НБ літературно-музична вітальня «Джерело». 

 
• Яке прекрасне рідне слово! : стендова поетична акція до 120-річчя від 

дня народження В.М. Сосюри та Всесвітнього дня книги 23 квітня. 
Місце проведення: абонемент художньої літератури. 

 
Книжкові виставки: 

• Пишемо курсову та дипломну роботи. 
Місце проведення: абонемент навчально-наукової літератури. 
 

• Академічна доброчесність-кодекс честі. 
Місце проведення: ВОК. 
 

• З усмішкою навколо світу (1.04-до дня сміху). 
Місце проведення: абонемент художньої літератури. 

 
Експрес-виставки: 

• 26.04- День Чорнобильської трагедії «Чорнобиль не має минулого 
часу». 
Місце проведення: абонемент навчально-наукової літератури. 
 

• Інтелектуальна власність. 
Місце проведення: ВНБР. 

 
Перегляди: 

• Олесь Гончаров: людина і письменник (до 100-річчя від дня 
народження О. Гончарова). 
Інформаційний тиждень періодики на кафедрі (двічі на місяць). 
Місце проведення: кафедри. 

 
Літературний хронограф: 

 04.04-200р. від дня народження Томаса Майна Ріда (1818-1883), 
англійського художника. 
Місце проведення: абонемент художньої літератури. 
 

 
 23.04-100р. від дня народження Моріса Дрюона (1918-

2009),французького письменника. 
Місце проведення: абонемент художньої літератури. 
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  30.04-135р. від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923), 
чеського письменника. 
Місце проведення: абонемент художньої літератури. 
 

 Мистецький проект «Пам’яті про незабутнє»: оголошення-звернення. 
Місце проведення: сайт ТДАТУ. 

 
Протягом місяця: 

 Підготовка до участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнських 
студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей. 
Місце проведення: кафедри університету. 
Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О.П., декани факультетів, 
завідувачі кафедр.  

 
 Підготовка студентів університету до незалежного заміру знань 

шляхом он-лайн тестування зі спеціальностей. 
Місце проведення : згідно розкладу консультацій. 
Відповідальні: проректор з НПР Ломейко О. П., декани факультетів, 
завідувачі кафедр. 

 
 Проведення зрізів залишкових знань студентів університету за 

результатами зимової сесії. 
Місце проведення: комп’ютерний клас НМЦ 9.213. 
Відповідальні: начальник НМЦ Болтянська Н.І. 

 
 Щорічна науково-практична конференція студентів ТДАТУ. 

Відповідальні: голова ради молодих учених Попрядухін В.С., інженер І 
категорії Гончарова В.В., провідний інженер Богданова Л.В. 

 
 Організація всеукраїнських конференцій, науково-технічних 

Інтернет конференцій студентів та магістрантів за підсумками 
досліджень 2015 року. 
Відповідальний: голова ради молодих учених Попрядухін В.С. 

 
 Проведення науково-методичного семінару «Підготовка проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих учених для участі у конкурсному відборі МОН Українм» 
Відповідальний: начальник НДЧ Прус Ю.О. 

 
 Проведення науково-методичного семінару «Підготовка проектів 

фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 
досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) 
розробок за рахунок коштів державного бюджету». 
Відповідальні: проректор з НР та МД Надикто В.Т., начальник НДЧ Прус 
Ю.О. 
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 Обласний етап фестивалю художньої творчості аграрних вузів 
«Софіївські зорі - 2018». Підведення підсумків. 
Місце проведення: ЦКіД о 8:00. 
Відповідальна: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М.,, директор ЦКіД 
Пітько О.В., художній керівник Нікітіна В.І. 

 
 Обласна благодійна акція «Великодній кошик», 01-07.04 

Місце проведення: територія ТДАТУ 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники 
деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

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

Місце проведення: міськвиконком. 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., студентський 
актив університету. 

 
 Участь ТДАТУ у літературному марафоні, присвяченому пам’яті Т.Г. 

Шевченка «Шевченко – душа народу». 
Місце проведення: територія ТДАТУ. 
Відповідальні: зав. каф. СГН Максимець О.М., 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. 
 
 
 
 
 



 5 

 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. 
 

Щосереди, протягом місяця (4,11,18,25.04) 
 Проведення кураторських годин в академічних групах 

Місце проведення: закріплені аудиторії о 8:45 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники 
деканів факультетів з ОВР, куратори груп. 

 
Щопонеділка, протягом місяця (2,16,23.04) 

 Проведення засідань Студентської ради ТДАТУ 
Місце проведення: ауд. 5.101, о 11:20 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники 
деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 
 

02.04.2018 
 Засідання ректорату університету. 

Порядок денний: 
1. Про результати впровадження програми внутрішньої академічної 

мобільності в університеті. 
2. Про забезпечення умов харчування співробітників та студентів в 

університеті. 
3. Про роботу аспірантури та докторантури університету щодо підготовки 

науково-педагогічних кадрів. 
4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 1.111. 
Доповідають: проректор з НПР Ломейко О.П., директор їдальні Лагода   
Г.Є., завідувач аспірантури Гуйва І.В. 

 
 Презентація наукових досліджень студентів в рамках роботи науково-

технічної конференції студентів та магістрантів ТДАТУ. Робочі мови: 
англійська, німецька, французька.  
Місце проведення: кафедра іноземних мов. 
Відповідальні: старший викладач Іванова В.А., старший викладач Білоус 
Н.В., старший викладач Виноградова М.С., викладач Дем’яненко Т.А. 

 
 Постер-сесія, традиційні презентації наукових досліджень  студентів 

та магістрантів ТДАТУ. Робоча мова: англійська. 
Місце проведення: кафедра іноземних мов. 
Відповідальні: старший викладач Іванова В.А., викладач Дем’яненко Т.А., 
викладач Топалов Є.М. 
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03.04.2018 
 

 Оперативна нарада із завідувачами кафедрами МТФ з питань 
навчальної, наукової, методичної і виховної роботи (щовівторка: 
10.04, 17.04). 
Місце проведення: деканат. 
Відповідальний: декан факультету Кюрчев С.В. 

 
 Старостат механіко-технологічного факультету (щовівторка, 

наступні: 10.04,17.04, 24.04). 
Місце проведення: ауд. 1.208 о 11:20 
Відповідальні: заступник декана Шокрев О.М., Мовчан В.Ф.,Мітін В.М. 

 
 Засідання старостату факультету ФЕБ (щовівторка, 

наступні:10.04,17.04, 24.04). 
Місце проведення:ауд 2.204 та 2.217 о 11:20. 
Відповідальні: заступник декана з НР Голуб Н.О., Агєєва І.В. 
 

 Зсідання студентської ради факультету ІКТ (двічі на місяць, 
наступне: 17.04). 
Місце проведення: ауд.3.108 о 11:20. 
Відповідальні: заступник декана з виховної роботи Антонова Г.В., голова 
студентської ради факультету ІКТ Тривайло О.О 

 
 День здоров’я. Проведення соціальної акції, яка закликає вести 

здоровий спосіб життя.  
Місце проведення: територія ТДАТУ о 11:20. 
Відповідальні: голова студентського профбюро Бончужна Є., член 
студентського профспілкового активу Бойка М. 

 
 Засідання методичної комісії центру профорієнтації та довузівської 

підготовки (ЦПДП).  
Порядок денний: 

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 
ТАТУ. 

2. Підсумки заліків та семестрових екзаменів у письмовий формі з історії 
України, української мови та літератури, математики. 

3. Різне. 
Місце проведення: відділ профорієнтації та довузівської підготовки. 
Відповідальна: начальник відділу ЦПДП Циновська Т.Т. 
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04.04.2018 
 

 Засідання старостату факультету АТЕ (двічі на місяць, наступне: 
25.04). 
Місце проведення: ауд.5.108 о 8:00. 
Відповідальна: заступник декана з НР Григоренко О.В. 

 
 Обговорення підсумків НВК механіко-технологічного факультету. 

Місце проведення: деканат факультету о 14:30 . 
Відповідальний: декан факультету Кюрчев С.В. 

 
 Майстер-клас «Розписуємо писанку». 

Місце проведення: кафедра суспільно-гуманітарних наук о 11:20 
Відповідальна: Шлєіна Л.І.  

 
 Вікторина «Wie gut kennen Sie Deutschland&». Робоча мова: німецька.  

Місце проведення: кафедра іноземних мов. 
Відповідальна: викладач Сергієнко Г.В. 

 
 Розважальне шоу: інтелектуально-розважальний конкурс «Хто 

зверху». 
Місце проведення: ЦКіД о 17:00. 
Відповідальна: заст. деканів з ОВР факультетів ЕтаБ, ІКТ, студ. ради 
факультетів, університету; художній керівник ЦКіД Нікітіна В.І. 

 
 
 
 

05.04.2018 
 

 Розважальна програма до Великодня. 
Місце проведення: хол 2-го корпусу о 11:20. 
Відповідальні: заступник декана з ОВР Васильченко О.О., голова 
студентської ради Бартиш Д 
 

 

 Збори студентської ради ФЕБ (щочетверга, наступні: 
12.04,19.04,26.04). 
Місце проведення: ауд. 2.205 о 11:20. 
Відповідальні: заступник декана з ОВР Васильченко О.О., голова студентської 
ради Бартиш Д. 
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 Засідання методичної комісії ФЕБ. 
Порядок денний: 

1. Про результати вдосконалення змісту, організації та методичного 
забезпечення навчальних та виробничих практик. 

2. Про підготовку методичних вказівок до виконання комплексної/ 
наскрізної курсової роботи на факультеті. 

3. Затвердження методичних розробок. 
4. Різне.   

Місце проведення:ауд. 2.204 о 15:30. 
Відповідальна: голова методичної комісії Костякова А.А. 
 

 Засідання старостату енергетичного факультету (два рази на місяць, 
наступне: 19.04.). 
Місце проведення: ауд. 1.214 о 11:20 
Відповідальні: заступник декана Коваль Д.М., Ковальов О.В. 
 

 

10.04.2018 
 

 Засідання вченої ради факультету ІКТ. 
Порядок денний: 

1. Підсумки ПМК 1. 
2. Підсумки ректорської перевірки остаточних знань студентів факультету 

ІКТ. 
3. Звіт про профорієнтаційну роботу на кафедрах факультету ІКТ. 
4. Про хід підготовки до Державного комплексного іспиту. 
5. Різне. 

Місце проведення:ауд. 3.208 о 14:00. 
Відповідальні: декан факультету Вершков О.О., секретар Антонова Г.В. 

 
 Засідання вченої ради МТФ. 

Порядок денний: 
1. Підсумки ЗМ-1. 
2. Про стан та покрашення виховної роботи на факультеті та у гуртожитку 

№ 1. 
3. Про підготовку до проведення Держаного кваліфікаційного іспиту. 
4. Різне. 

Місце проведення:ауд. 8.111. 
Відповідальний: декан факультету Кюрчев С.В. 
 

 Засідання вченої ради ФЕБ.  
Порядок денний: 

1. Підведення підсумків атестації студентів за березень. 
2. Результати складання ПМК-1. 
3. Формування структурно-логічних схем фахової підготовки до освітніх 

програм. 
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4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 
5. Про стан впровадження дуальної освіти на факултеті. 
6. Різне. 

Місце проведення: ауд .2.204 о 14:00. 
Відповідальний: декан факультету Карман С.В. . 

 
 Збори студентської ради гуртожитку № 4. 

Місце проведення: гуртожиток №4. 
Відповідальні: заст. декана з ОВР Васильченко О.О., комендант 
гуртожитку Березовський В.І., голова судради гурт. №4 Бараннік Я.  
 

 Святкування Великодня. 
Місце проведення: 1 корпус біля студентської ради МТФ о 11:00. 
Відповідальний: Пінжаєва Л.С., Мовчан В.Ф. 

 
 Засідання вченої ради факультету АТЄ. 

Порядок денний: 
1. Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 – 1-4 курсів ОКР      

«Бакалавр», «Магістр» 1 року навчання  та другого рубіжного контролю 
та ПМК-2 – 4 та 2 курсів ОКР «Бакалавр». Підсумки роботи  на 
інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за 
індивідуальним графіком. Про роботу УВК. 

2. Про методичне забезпечення та підготовку до КДІ ОКР «Бакалавр». 
3. Про стан навчальної, методичної та наукової роботи на кафедрі «ЕОНС». 
4. Про матеріальне забезпечення кафедр факультету АТЕ. 
5. Різне.   

Місце проведення:  ауд.5213 о14:00 . 
Відповідальні:  декан факультету АТЕ Іванова І.Є., секретар Вченої ради 
факультету Гаприндашвілі Н.А. 

 
 Збори студентської ради енергетичного факультету(двічі на місяць, 

наступне: 24.04 ). 
Місце проведення: ауд 2.218 о 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 результати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів 

факультету. 
2. Про підготовку до державної атестації студентів ОКР «Бакалавр». 
3. Про підготовку до незалежного заміру знань (on-line тестування) 

студентів ОКО «Бакалавр». 
4. Про роботу студентських наукових гуртків та результати проведення 

щорічної студентської конференції. 
5. Різне.  
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Місце проведення: ауд.2.121 о 14:00. 
Відповідальні: декан факультету Назаренко І.П., секретар ради Нестерчук 
Д.М. 

 
11.04.2018 

 
 «Студентська весна» міський квест.  

Місце проведення: площа Перемоги о 14:00. 
Відповідальні: Пінжаєва Л.С., Мовчан В.Ф. 

 
12.04.2018 

 
 ФІНАЛ Обласного фестивалю патріотичного спрямування 

«СПАДЩИНА-2018» фінал. 
Місце проведення: м. Запоріжжя КЗ «Запорізький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара» о 9:00. 
Відповідальний: директор ЦКіД Пітько О.В., художній керівник ЦКіД 
Нікітіна В.І. 

 
 Наукова студентська конференція «Проблеми та перспективи 

економічного розвитку України» . 
Місце проведення: ауд. 2.204 о 15:00. 
Відповідальний: декан факультету Карман С.В. 

 
 Засідання студентської ради факультету АТЕ. 

Місце проведення: ауд. 5.108 о. 
Відповідальні: заступник декана з виховної роботи Шлєіна Л.І., Швед Є. 

 
14.04.2018 

 
 Арт фестиваль соціального мистецтва «ТОМСОЄР ФЕСТ». 

Місце проведення: парк ім. Горького з 10:00. 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники 
деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 

 
 

 
16.04.2018 

 
 Оперативна нарада із завідуючими кафедр енергетичного факультету 

з питань навчальної, наукової, методичної і виховної робот 
(щопонеділка 23.04).  
Місце проведення: деканат енергетичного факультету. 
Відповідальний: декан факультету Назаренко І.П. 
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17.04.2018 
 

 Казино ерудит - фінал. 
Місце проведення: ауд. 2.217 о 15:30. 
Відповідальні: заступник декана з ОВР Васильченко О.О., голова 
студентської ради Бартиш Д.  
 

 
 Засідання науко-методичної ради університету. 

Порядок денний: 
1. Про вдосконалення Положення про планування та облік навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників ТДАТУ.  
2. Про методичне забезпечення підготовки студентів за робітничими 

професіями. 
3. Різне. 

Доповідають: начальник навчального відділу Темніков Г.Є., начальник 
центру професійної підготовки Олексієнко В.О. 

 
18.04.2018 

 
 Проведення засідання НВК енергетичного факультету. 

Місце проведення: ауд. 2.215 о 15:30 . 
Відповідальні: голова студентської ради факультету Рогожкін В., заступник 
декана з ОВР Ковальов О.В., заступник декана з ННР Коваль Д.М., голова 
НВК Мамонтов Р.В.   

 
19.04.2018 

 
 Збори студентської ради гуртожитку № 3 . 

Місце проведення: гуртожиток № 3 о 17:00. 
Відповідальні: комендант гуртожитку Пільгуй О.В., заступник декана з ОВР 
Ковальов О.В. 

 
 Засідання методичної комісії факультету АТЕ. 

Порядок денний: 
1. Про відповідність НМК освітнім програма підготовки здобувачів вищої 

світи. 
2. Затвердження методичних розробок кафедр. 
3. Різне.  

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

 Науково-методична конференція «Дуальна освіта в ТДАТУ». 
Місце проведення: ауд . 1.127. 
Відповідальна: проректор з НПР Ломейко О.П., начальник НМЦ 
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Болтянська Н.І  
 День боротьби з курінням МТФ. 

Місце проведення: територія університету. 
Відповідальний: студентська рада, Пінжаєва Л.С. 

 
20.04.2018 

 
 Засідання методичної ради МТФ. Затвердження методичних вказівок 

кафедр. 
Місце проведення: ауд. 7.209 о 14:00. 
Відповідальний: доцент Смелова А.О 

 
21.04.2018 

 
 Зробимо Україну чистою (суботник). 

Місце проведення: територія університету, виділені локації. 
Відповідальні: помічник ректора з ОВР Грицаєнко І.М., заступники 
деканів факультетів з ОВР, студентський актив університету. 
 

23.04.2018 
 

 Спартакіада «Здоров’я» співробітників. Відкриття, перший день 
змагань, естафета, дартц… 
Місце проведення: кафедра ФВіС о 15:00 
Відповідальний: голова СК ТДАТУ Артеменко В.В. 

 
24.04.2018 

 
 Конкур краси «Міс і Містер ТДАТУ – 2018. Краса по українськи 3».   

Місце проведення: ЦКіД о 17:00. 
Відповідальний: директор ЦКіД Пітько О.В. 

 Змагання по шахам в рамках спартакіади «Здоров’я».  
Місце проведення: кафедра ФВі С о 15:00. 
Відповідальний: голова СК ТАТУ Артеменко В.В. 

 Засідання вченої ради університету. 
Порядок денний: 

1. Конкурсні справи, присвоєння вчених звань. 
2. Про роботу відділу охорони праці університету. 
3. Про стан профорієнтаційної роботи та перспективи набору вступників на 

навчання в університет у 2018 році. 
4. Про результати атестації докторантів університету. 
5. Різне.  

Доповідають: декани факультетів, завідувачі кафедр, началник відділу 
ОП Фандєєв О.А., начальник ВПДП Циновська Т.Т., завідувач 
аспірантури Гуйва І.В. 
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25.04.2018 

 
 Засідання методичної комісії енергетичного факультету. 

Порядок денний: 
1. Про зміст і методичне забезпечення навчальної дисципліни «Апарати 

керування і захисту». 
2. Про виконання вимого нормативних документів при дипломному та 

курсовому проекуванні. 
3. Розгляд та затвердження методичних розробок. 
4. Різне. 

Місце проведення: ауд. 2.115 о 14:00. 
Відповідальний: голова методичної комісії Квітка С.О.  

 
 Турнір МТФ з шахів. 

Відповідальні: Колодій О.С., Мовчан В.Ф., Пінжаєва Л.С 
. 

26.04.2018 
 

 Засідання методичної комісії факультету ІКТ. 
Порядок денний: 

1. Про ефективність використання мультимедійних засобів при проведенні 
лекційних занять.  

2. Затвердження методичних розробок кафедр.   
Місце проведення: ауд. 3.212 о 14:00. 
Відповідальні: голова методичної комісії Олексієнко В.О., секретар 
методичної комісії Зинов’єва О.Г.  

 
 Засідання профспілкового комітету університету . 

Порядок денний: 
1. Про організацію роботи комісії по роботі з ветеранами. 
2. Різне. 

Місце проведення: ауд. 1.108. 
Відповідальний: голова профкому Андрущенко М.В.  

 
 


