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ПЛАН РОБОТИ РАДИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ 

ТА БІЗНЕСУ 

на 1 семестр 2021 – 2022 навчального року 
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1. Затвердження складу та плану 

роботи Ради факультету еконо-

міки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. де-

кана доц. Радченко 

Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О., ст.  

викл. Васильченко О.О 

Декан факуль-

тету, доц. Ортіна 

Г.В. 

2. Затвердження плану роботи ка-

федр, деканату, факультету на 

2021-2022 н.р. 

 Декан факуль-

тету, доц. Ортіна 

Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

3. Затвердження голови, складу, 

плану та напряму роботи методи-

чної комісії факультету еконо-

міки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

доц. Костякова А.А. Голова методич-

ної комісії до-

цент  

Костякова А.А. 

4. Затвердження складу та плану 

профорієнтаційної роботи  факу-

льтету економіки та бізнесу на 

2021-2022 н.р., та підведення під-

сумків приймальної комісії 2021 

року. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В., 

заст. декана  

доц. Радченко Н.Г. 

Декан факуль-

тету, доц. Ортіна 

Г.В., зав. каф. ф-

ту 

5. Затвердження плану виховної 

роботи та план студентського са-

моврядування факультету еконо-

міки та бізнесу на 2021-2022 н.р. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана  

Васильченко О.О.,  

голова студ. ради 

Декан ф-ту, доц. 

Ортіна Г.В. 

6. Про організацію підготовки до 

акредитації спеціальностей факу-

льтету  

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 



7. Звіт аспірантів факультету еко-

номіки та бізнесу за 2020 -2021 

н.р. 

Декан ф-ту,  

доц. Ортіна Г.В.,  

наук. керівники 

Зав. кафедр  

факультету  

економіки та  

бізнесу, аспіра-

нти 

8. Різне   
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1. Про завантаження викладачами 

Навчально-інформаційного пор-

талу університету та організацію 

роботи здобувачів на ньому 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

2. Затвердження програм та гра-

фіку державної атестації та приз-

начення голів державної екзаме-

наційної 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 вере-

сень  2021-2022 н.р. 

Заст. декана 

 доц. Радченко Н.Г. 

Декан факуль-

тету, доц. Ортіна 

Г.В., 

зав. каф. ф-ту 

4. Затвердження консультантів 

випускної кваліфікаційної ро-

боти здобувачів освітнього дру-

гого рівня магістратури 2 року  

навчання та освітнього першого 

рівня бакалаврату 4 курсу. 

заст. декана  

доц. Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Декан факуль-

тету, доц. Ортіна 

Г.В., 

зав. каф. ф-ту 

5. Про організацію підготовки до 

презентацій вибіркових дисцип-

лін для здобувачів 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

6. Про організацію проведення 

ПМК 1 та використання електрон-

них журналів 

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

заст. декана 

Декан  

факультету,  

доц. Ортіна Г.В. 

7. Перспективи роботи проекту 

DigEco Діджіталізація економіки 

як елемент сталого розвитку Ук-

раїни і Таджикістану 

Керівник проекту 

д.е.н., проф. Легеза 

Д.Г. 

Керівник прое-

кту д.е.н., проф. 

Легеза Д.Г. 

8. Різне   
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1. Підсумки атестації здобувачів. 

Підсумки роботи на інформацій-

ному порталі ТДАТУ здобувачів, 

що навчаються за індивідуальним 

та дуальним графіком. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. де-

кана доц. Радченко 

Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

Заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 



2. Затвердження вибіркових дис-

циплін для здобувачів на наступ-

ний навчальний рік, за результа-

том презентації дисциплін. 

Декан факультету, доц. 

Ортіна Г.В., заст. де-

кана  

 

Заст. декана доц. 

Радченко Н.Г.,  

доц. Голуб Н.О. 

3. Про стан та перспективи розви-

тку ОПП «Маркетинг» першого 

бакалаврського рівня 

Гарант ОПП та зав.ка-

федри 

Гарант ОПП та 

зав.кафедри 
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1. Про хід виконання кваліфікацій-

ної роботи здобувачами освітнього 

другого рівня магістратури та 

освітнього першого рівня бакала-

врату  

Декан факультету,  

доц. Ортіна Г.В.  

зав. каф. ф-ту 

Декан  факультету,  

доц. Ортіна Г.В.,  

зав. каф. ф-ту 

2. Про стан та перспективи розви-

тку ОПП «Підприємництва, торгі-

вля та біржова діяльність» пер-

шого бакалаврського рівня 

Гарант ОПП та зав.ка-

федри 

Гарант ОПП та 

зав.кафедри 

3. Підсумки роботи студентської 

Ради факультету економіки та біз-

несу за 2021 рік та мета, задачі ро-

боти студентської Ради факультету в 

2022 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. Про перспективи розвитку 

НДІ  соціально-економічного роз-

витку регіону 

директор НДІ  соціа-

льно-економічного ро-

звитку регіону 

д.е.н. Коновале-

нко А.С. 

6. Підсумки проходження вироб-

ничої практики здобувачів 4 кур-

сів за спеціальностями ПУ та ТР 

та затвердження звітів 

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. 

7. Різне   

 

 
Голова Вченої ради факультету, 

доцент Ганна  ОРТІНА 

 

Секретар Вченої ради факультету Наталія ШКВИРЯ  
 


