
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  

28 листопада 2018 р  Мелітополь           № 04 

Засідання методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу 

 

Голова методичної комісії: к.е.н., доцент  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: к.е.н., доцент  Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні:  

АГЄЄВА І. В., к.е.н., доцент, заступник декана факультету економіки 

та бізнесу 

АРЕСТЕНКО Т. В., к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг» 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри «Облік і 

оподаткування» 

ГРИЦАЄНКО Г.І., к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

ЗАСТРОЖНІКОВА І.В., к.е.н. з держ. управління, доцент кафедри 

«Публічного управління, адміністрування та права» 

ЗАХАРОВА Н.Ю., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська 

справа і страхування» 

КАРМАН С. В., к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу 
КОСТЯКОВА А.А.,к.е.н.,доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

ЛЕВЧЕНКО О. П., к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» 

ЛЕГЕЗА Д. Г., д.е.н., доцент, завідувач кафедри «Маркетинг» 

НЕСТЕРЕНКО С.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Менеджмент» 

ОРТІНА Г.В., доктор наук з держ. управління, доцент, в.о. завідувача 

кафедри «Публічного управління, адміністрування та права» 

ПОЧЕРНІНА Н. В., к.е.н., доцент кафедри «Економіка»  

РАДЧЕНКО Н.Г., к.е.н., доцент, заступник декана факультету 

економіки та бізнесу 

СУРЖЕНКО Н. В., к.е.н, доцент кафедри «Менеджмент» 

ЯЦУХ О. О., к.е.н., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа і 

страхування» 

ДЕМЧУК О.М., к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування 

КОНОВАЛЕНКО А.С.. к.е.н., ст.викладач кафедри «Маркетинг» 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Подання  кандидатури Демчук О.М. на звання доцента кафедри обліку і 

оподаткування. 



2. Подання  кандидатури Коноваленко А.С. на звання доцента кафедри 

маркетингу 

 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування  

к.е.н., доцента ГОЛУБ Н.О. про подання кандидатури Демчук О.М.  на звання 

доцента кафедри обліку і оподаткування (звіт про науково-педагогічну діяльність 

та витяги з засідань кафедри обліку і оподаткування протокол № 3 від 

10.10.2018р.  та № 2 від 26.09.2018р. додаються). 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Нестеренко С.А., д.е.н., доцент Легеза 

Д.Г., к.е.н., доцент Болтянська Л.О., к.е.н., доцент Левченко О.П., к.е.н., доцент 

Грицаєнко Г.І. 

ВИРІШИЛИ: Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ  про присвоєння  

Демчук Олені  Миколаївні звання доцента по кафедрі обліку і оподаткування. 

Підсумки відкритого голосування: «за»                    - 17 осіб; 

      «проти»  - немає; 

      «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри маркетингу  д.е.н., доцента 

ЛЕГЕЗИ Д.Г. про подання кандидатури Коноваленко А.С. на звання доцента 

кафедри маркетингу (звіт про науково-педагогічну діяльність та витяги з 

засідань кафедри обліку і оподаткування протокол № 3 від 25.10.2018р.  та № 2 

від 27.09.2018р. додаються). 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Нестеренко С.А., к.е.н., доцент Болтянська 

Л.О., к.е.н., доцент Левченко О.П., к.е.н., доцент Яцух О.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ про присвоєння  Коноваленко 

Анастасії Сергіївні звання доцента по кафедрі маркетингу. 

Підсумки відкритого голосування: «за»                    - 17 осіб; 

      «проти»  - немає; 

      «утримались» - немає. 

 

Голова науково-методичної комісії                         А.А. Костякова 

факультету економіки та бізнесу 

 

Секретар методичної комісії                                     Н.Ю. Захарова 

факультету економіки та бізнесу 


