
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

02 липня 2019 р. Мелітополь № 11 

 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 
 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент С.В. КАРМАН 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 

 

ПРИСУТНІ: 15 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: В.О. завідувача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму д.е.н., доцент КАЛЬЧЕНКО С.В. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії. 

Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

2. Аналіз результатів державної атестації за 2018-2019 н.р. 

Доповідають заступники декана з навчальної роботи РАДЧЕНКО Н.Г., АГЄЄВА І.В.; 

КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

3. Затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2018-2019 

навчальний рік. 

Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Підведення підсумків рейтингового оцінювання роботи кафедр 

факультету. 

Доповідає: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

5. Різне. 



1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про аналіз результатів 

літньої екзаменаційної сесії. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:   1.1 Інформацію прийняти до відому 

1.2 Затвердити звіти по результатам літньої 

екзаменаційної сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2.  СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про аналіз результатів 

державної атестації за 2018-2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАНА С.В.  

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіти по результатам державної атестації за 

2018-2019 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3.  СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2018-2019 

навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., 

ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА А.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., 

МАРЧЕНКО К.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 3.1 Затвердити звіти по підсумкам проведених 

виробничих практик на факультеті. 

3.2 Затвердити звіти роботи кафедр факультету за 

2018 – 2019 навчальний рік. 



3.3 Затвердити звіт роботи деканату за 2018 – 2019 

навчальний рік. 

3.4 Затвердити звіт роботи факультету за 2018 – 2019 

навчальний рік. 

3.5 Затвердити звіт про результати діяльності 

студентського самоврядування та виховної роботи 

факультету за 2018 – 2019 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4.  СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. 

про підведення підсумків рейтингового оцінювання роботи кафедр факультету. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., 

ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА А.В., ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до регламенту університету це питання 

перенесено на вересень 2019 – 2020 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент С.В. КАРМАН  

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ  


