
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

16 вересня 2019 р. Мелітополь № 01 

 

 

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: 16 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., професор ЯВОРСЬКА Т.І., зав. аспірантури ГУЙВА І.В.  

аспіранти: АРАБАДЖИЙСЬКИЙ О.І., БІНЧЕВА П.Г., ДЕМКО В.С., 

МАЙБОРОДА Г.О., МАНГУЛ О.А., МАРЧУК А.О., КІБЕНКО К.А., 

НІКОЛАЄВИЧ О.В., СОКІЛ Д.Г. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Затвердження складу вченої ради факультету на 2019-2020 н.р. 

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

2. Затвердження плану роботи вченої ради факультету на І півріччя 

2019-2020 н.р. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 

 

3. Затвердження головних пріоритетів та стратегічних завдань 

діяльності факультету на 2019-2020 н.р. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 

 

4. Затвердження плану виховної роботи на факультеті на 2019-2020 н.р. 
Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з організаційно-

виховної роботи; МАРЧЕНКО К.Ю. - голова студентської ради факультету 

економіки та бізнесу 
 



5. Затвердження планів роботи кафедр та індивідуальних планів 

науково-педагогічного складу факультету на 2019-2020 н.р. 
Доповідають завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

6. Звіт аспірантів факультету за рік. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 
 

7. Аналіз профорієнтаційної роботи факультету за 2018-2019 н.р. 

Затвердження плану профорієнтаційної роботи факультету на 2019-2020 н.р. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 

 

8. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування 

звітів деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів 

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

 

9. Різне.  
 

 

 

 

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

про затвердження складу вченої ради факультету на 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Згідно Закону України «Про вищу освіту» про щорічну 

ротацію затвердити склад вченої ради факультету на 

2019–2020 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження плану роботи вченої ради факультету на І півріччя  

2019-2020 навчального року. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., 

ОРТІНА Г.В., НЕСТЕРЕНКО С.А., СОКОЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити план роботи вченої ради факультету на  

І півріччя 2019 – 2020 навчального року. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження головних пріоритетів та стратегічних завдань діяльності 

факультету на 2019-2020 н.р. 

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: Затвердити головні пріоритети та стратегічні 

завдання діяльності факультету на 2019 – 2020 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника декана з організаційно-виховної роботи 

факультету економіки та бізнесу ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. про затвердження 

плану виховної роботи на факультеті на 2019-2020 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: МАРЧЕНКО К.Ю., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити план виховної роботи факультету 

економіки та бізнесу на 2019 – 2020 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

5.  СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. про 

затвердження планів роботи кафедр та індивідуальних планів науково-

педагогічного складу факультету на 2019 – 2020 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 



ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКОЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Затвердити плани роботи кафедр факультету на  

2019 – 2020 навчальний рік.  

5.2 Затвердити індивідуальні плани науково-

педагогічних працівників факультету на 2019 – 2020 

навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

6. Звіт аспірантів факультету за рік. 

6.1 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про 

результати навчання в очній вечірній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму НІКОЛАЄВИЧ О.В. та 

представлення звіту за другий навчальний рік.  

ВИСТУПИЛИ: ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., ЯЦУХ О.О., ПРУС Ю.О., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри бізнес-консалтінгу 

та міжнародного туризму НІКОЛАЄВИЧ О.В. за другий 

рік навчання в очній вечірній аспірантурі (науковий 

керівник д.е.н., доц. кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму КАЛЬЧЕНКО С.В.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

6.2 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспірантки 

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму КІБЕНКО К.А. та 

представлення звіту за другий навчальний рік  

ВИСТУПИЛИ: ЛЕГЕЗА Д.Г., ЯЦУХ О.О., ПРУС Ю.О., КАРМАН С.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри бізнес-консалтінгу 



та міжнародного туризму КІБЕНКО К.А. за другий рік 

навчання в очній вечірній аспірантурі (науковий керівник 

д.е.н., доц. кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного 

туризму КАЛЬЧЕНКО С.В.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

6.3 СЛУХАЛИ: В.О. завідувача кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму д.е.н., доц. КАЛЬЧЕНКО С.В. про результати 

навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму ДЕМКО В.С. та представлення звіту за 

другий навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В., 

ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., КАРМАН С.В., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму ДЕМКО В.С. за 

другий рік навчання в очній денній аспірантурі 

(науковий керівник д.е.н., проф. кафедри туризму і 

готельно-ресторанної справи Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького ПАСЄКА С.Р.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

 

6.4 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА С.В. про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспіранта 

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму МАНГУЛА О.А. та 

представлення звіту за другий навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г, ПРУС Ю.О., 

СОКОЛ О.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-консалтінгу 



та міжнародного туризму МАНГУЛА О.А. за другий 

рік навчання в заочній аспірантурі (науковий керівник 

к.е.н., доц. кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму КАРМАН С.В.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

6.5 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА С.В. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспіранта кафедри 

бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму АРАБАДЖИЙСЬКИЙ О.І. та 

представлення звіту за перший навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В., 

ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., КАРМАН С.В., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-консалтінгу та 

міжнародного туризму АРАБАДЖИЙСЬКОГО О.І. за 

перший рік навчання в очній денній аспірантурі 

(науковий керівник к.е.н., доц. кафедри бізнес-консалтінгу 

та міжнародного туризму КАРМАН С.В.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

6.6 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ЛЕГЕЗУ Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг БІНЧЕВУ П.Г. та представлення звіту за перший навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2019 р.) 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В., 

ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., КАРМАН С.В., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

БІНЧЕВА П.Г. за перший рік навчання в очній денній 

аспірантурі (науковий керівник к.е.н., професор 

кафедри маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

6.7 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ЛЕГЕЗУ Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспіранта кафедри 

маркетинг СОКІЛ Д.Г. та представлення звіту за перший навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2019 р.) 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В., 

ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри маркетинг  

СОКІЛА Д.Г. за перший рік навчання в очній денній 

аспірантурі (науковий керівник к.е.н., професор 

кафедри маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

 

6.8 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., доц. ЛЕГЕЗУ Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг МАЙБОРОДИ  Г.О. та представлення звіту за другий навчальний 

рік (витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 30.08.2019 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Г.О. за другий рік навчання в очній 

денній аспірантурі (науковий керівник д.е.н., професор 

кафедри маркетингу ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 
 

6.9 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., проф. ЛЕГЕЗУ Д.Г. про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетингу МАРЧУК А.О. та представлення звіту за третій навчальний рік 

(витяг із засідання кафедри маркетингу протокол № 1 від 30.08.2019 р.) 



ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАРЧУК А.О. за третій рік навчання в очній денній 

аспірантурі (науковий керівник де.н., проф. кафедри 

маркетингу ЛЕГЕЗА Д.Г.). 

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. про аналіз профорієнтаційної роботи факультету за 

2018 – 2019 навчальний рік та про затвердження плану профорієнтаційної 

роботи факультету на 2019 – 2020  навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. за результатами вступної кампанії 

2019 року, із загальної кількості випускників навчальних закладів м. 

Мелітополь до ТДАТУ вступило 172 першокурсника, у тому числі: 96 осіб – 

на факультеті «Економіки та бізнесу» та 76 – на інші спеціальності 

університету. У розрізі кафедр маємо наступні результати: 

 кафедра «Менеджмент» - 23 особи; 

 кафедра «Маркетинг» - 26 осіб; 

 кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» - 24 особи; 

 кафедра «Облік та оподаткування» - 18 осіб; 

 кафедра «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму» - 27 осіб; 

 кафедра «Публічне управління та адміністрування» - 18 осіб; 

 кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 23 особи. 

Найбільше першокурсників вступили з наступних навчальних закладів: 

ЗОШ № 1, ЗОШ № 4, ЗОШ № 24, Ліцей № 5 та Ліцей № 19. 

В інших навчальних закладах міста необхідно посилити роботу 

профорієнтаційних груп у 2019-2020 навчальному році з метою збільшення 

контингенту вступників у 2020 році. 

ВИРІШИЛИ: 7.1 Інформацію прийняти до відома та посилити 

роботу профорієнтаційних груп у 2019-2020 



навчальному році з метою збільшення контингенту 

вступників у 2020 році 

7.2 Затвердити план проведення профорієнтаційних  

заходів факультету економіки та бізнесу на  

на 2019 – 2020  навчальний рік (план додається) 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

8.  СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу КАРМАНА С.В. про 

аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів 

академічних груп. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  8.1 Розробити власну форму звітності відвідування 

занять студентами факультету для більш ретельного 

аналізу. 

8.2 Провести засідання кафедр з порядком денним по 

стану успішності ПМК 1 та відвідуваності занять 

студентами профільної спеціальності 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 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  


