
Витяг з протоколу № 3 

загальних зборів кураторів академічних груп факультету економіки та бізнесу 

від 24.04.2019 р. 

 

Присутні:  

- куратори академічних груп факультету економіки та бізнесу у кількості 30 осіб 

- члени конкурсної комісії конкурсу «Кращий куратор академічної групи» ТДАТУ 

імені Дмитра Моторного у складі: Ломейко О.П., проректор з НПР – голова комісії; 

Грицаєнко І.М., помічник ректора з ОВР та студентських справ; Зімонова О.П., заст. 

голови профкому з ОВР; Васильченко О.О., заст. декана факультету з ОВР; 

Антонова Г.В., заст. декана факультету ІКТ з ОВР;    Марченко К.Ю., голова 

студентської ради факультету 

 

Порядок денний 

 

1. Проведення другого туру конкурсу «Кращий куратор академічної групи» 

ТДАТУ 

2. Різне 

 

Слухали: з 1-го питання: 

1. Заступника декана факультету з ОВР Васильченко О.О. з приводу результатів 

проведення 1-го туру конкурсу «Кращий куратор академічної групи» ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного та порядку проведення 2-го туру конкурсу «Кращий куратор 

академічної групи» ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

2. Кураторів факультету, що стали переможцями 1-го туру конкурсу «Кращий 

куратор академічної групи» ТДАТУ: Педченко Г.П., к.е.н., доцента кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (куратора груп 41-ЕП та 21-сПТ), 

Бочарову Н.О., к.е.н., доцента кафедри менеджменту (куратора групи 21-МН), 

Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцента кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму (куратора груп 31-ЕМ та 11-сЕМ), Осипенко С.О. (к.е.н., ст. викладача 



кафедри фінансів, банківської справи та страхування (куратора групи 21-ФБ), 

Ілляшенко К.В., к.е.н., доцента кафедри обліку і оподаткування (куратора груп 31-

ОО та 11-сОО), Застрожнікову І.В., к.н. з держ. упр. (куратора групи 21-ПУ), Легезу 

Д.Г., д.е.н., доцента, завідувачку кафедри маркетингу (куратора групи 21-МБ МК). 

 

Постановили: за рішенням конкурсної комісії конкурсу «Кращий куратор 

академічної групи» ТДАТУ визнати переможцем  2-го туру конкурсу «Кращий 

куратор академічної групи» ТДАТУ к.е.н., доцента кафедри менеджменту Бочарову 

Наталю Олександрівну, куратора групи 21-МН (зведений протокол результатів 

роботи членів конкурсної комісії додається до витягу) та рекомендувати її до участі 

у 3-му турі конкурсу «Кращий куратор академічної групи» ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного. 

 

 

Голова зборів: 

заступника декана  

факультету з ОВР                                                                      О.О. Васильченко 

 

Секретар: 

к.е.н., доцент                                                                               І.О. Чкан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зведені результати роботи конкурсної комісії конкурсу  

«Кращий куратор академічної групи» ТДАТУ 

П.І.Б Кафедра Підшефна група 
Загальна оцінка, 

балів 

к.е.н., доцент 

Педченко Ганна 

Павлівна 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

41-ЕП, 21-сПТ 23,5 

к.е.н., доцент 

Бочарова Наталя 

Олександрівна 

Менеджмент 21-МН 28 

к.е.н., доцент 

Краснодєд Тетяна 

Леонідівна 

Бізнес-

консалтинг та 

міжнародний 

туризм 

31-ЕМ, 11-сЕМ 26 

к.е.н., ст. викладач 

Осипенко Світлана 

Олександрівна 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

21-ФБ 23,5 

к.е.н., доцент 

Ілляшенко Катерина 

Володимирівна 

Облік і 

оподаткування 
31-ОА+11-сОО 23,5 

д.е.н., доцент  

Легеза Дар’я 

Георгіївна 

Маркетинг 21-МБ МК 26 

к.н. держ. упр., 

доцент 

Застрожнікова Ірина 

Володимирівна 

Публічне 

управління, 

адміністрування 

та право 

21-ПУ 24,5 

 


