
ПРОЕКТ 

 

Затверджено на засіданні  

Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу 

«17» вересня 2020 р.  

Протокол № 1 
 
 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ 

на 2020 – 2021 навчальний рік 

Д
ат

а 
п

р
о

ве
д

ен
н

я 

Порядок денний Готує Доповідає 

1
7

 в
ер

ес
н

я
 

1. Про утворення вченої ради фа-

культету економіки та бізнесу 
 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В. 

2. Обрання голови вченої ради 

факультету економіки та бізнесу 
 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В. 

3. Затвердження плану роботи 

вченої ради факультету економі-

ки та бізнесу на І півріччя 2020-

2021 н.р. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. декана 

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О., ст.  

викл. Васильченко О.О 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В. 

4. Затвердження плану роботи 

кафедр, деканату, факультету на 

І семестр  2020-2021 н.р. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

5. Затвердження складу та плану 

профорієнтаційної роботи  факу-

льтету економіки та бізнесу на 

2020-2021 н.р. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В., 

заст. декана  

доц. Радченко Н.Г. 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В., 

зав. каф. ф-ту 

6. Затвердження плану виховної 

роботи та план студентського са-

моврядування факультету еконо-

міки та бізнесу на І семестр   

2020-2021 н.р. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана  

Васильченко О.О.,  

голова студ. ради 

Декан ф-ту, доц. 

Ортіна Г.В. 

7. Сформувати проект наказу про 

затвердження консультантів ви-

пускної кваліфікаційної роботи 

заст. декана  

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В., 

зав. каф. ф-ту 

8. Звіт аспірантів факультету 

економіки та бізнесу за 2019-2020 

н.р. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В.,  

наук. керівники 

Зав. кафедр  

факультету  

економіки та  

бізнесу, аспіранти 

9. Різне   
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1. Про завантаження викладача-

ми Навчально-інформаційного 

порталу університету та органі-

зацію роботи студентів на ньому 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

2. Затвердження програм графіку 

державної атестації та призна-

чення голів державної екзамена-

ційної комісії 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

3. Про організацію профорієнта-

ційної роботи факультету за ве-

ресень  2020-2021 н.р. 

Заст. декана 

 доц. Радченко Н.Г. 

 

4. Про організацію підготовки до 

акредитації спеціальностей факу-

льтету 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

5. Про організацію підготовки до 

презентацій вибіркових дисцип-

лін для студентів 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

6. Про організацію проведення 

ПМК 1 та використання елект-

ронних журналів 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

7. Різне   
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1. Підсумки першого рубіжного 

контролю та ПМК-1. Підсумки 

роботи на інформаційному пор- 

талі ТДАТУ студентів, що нав-

чаються за індивідуальним гра-

фіком та дуальною формою нав-

чання. 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана  

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

2. Підсумки перевірки заповнен-

ня електронних журналів в ме-

жах спеціальностей факультету 

економіки та бізнесу за всіма ОР. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. декана 

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

3. Про стан науково-методич-

ного забезпечення виробничих 

практик за ОР «Магістр». 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

 зав. каф. ф-ту 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

 зав. каф. ф-ту 

4. Про підготовку навчальних 

планів на 2021-2022 н.р. 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

 зав. каф. ф-ту 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

5. Різне   
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1. Про хід виконання дипломних 

робіт магістрами та стан підгото-

вки студентів  всіх ОР до КДКЕ 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.  

зав. каф. ф-ту 

Декан  факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

2. Аналіз проведення та скла-

дання другого рубіжного конт-

ролю та ПМК-2. Підсумки робо-

ти на інформаційному порталі 

ТДАТУ студентів, що навчають-

ся за індивідуальним графіком та 

дуальною формою навчання. 

Про підготовку факультету до 

екзаменаційної сесії 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. декана 

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

3. Підсумки роботи студентської 

Ради факультету економіки та 

бізнесу за 2020 рік та мета, зада-

чі роботи студентської Ради фа-

культету в 2021 р. 

Заступник декана з  

виховної роботи  

 Васильченко О.О,  

голова студ. Ради  

факультету 

Мартинова Н. 

Голова студ.  

ради факультету 

Економіки та  

бізнесу 

4. Про використання електронних 

журналів викладачів під час сесії 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. декана 

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Декан факультету, 

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

5. Різне   

 

 

 

 

 

 
Голова Вченої ради факультету, 

доцент Ганна  ОРТІНА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету Юлія БЕЗВЕРХНЯ  

 


