
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

17 вересня 2020 р. Мелітополь № 01 

 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 
 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ганна ОРТІНА 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Юлія  БЕЗВЕРХНЯ 

 

ПРИСУТНІ: 16 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., проф. КАЛЬЧЕНКО С.В., ПАСЄКА С.Р., к.е.н., доцент 

СОКІЛ Я.С., КУЛІШ Т.В., зав. аспірантури ГУЙВА І.В. аспіранти: 

АРАБАДЖИЙСЬКИЙ О.І., БІНЧЕВА П.Г., ДЕМКО В.С., СОБОЛЕВСЬКА 

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

НІКІТІНА Т.Р., СОКІЛ Д.Г. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про утворення вченої ради факультету економіки та бізнесу. 
Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 
 

2. Обрання голови вченої ради факультету економіки та бізнесу 
Доповідає ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 

 

3. Затвердження плану роботи вченої ради факультету економіки та 

бізнесу на І півріччя 2020-2021 н.р. 
Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 
 

4. Затвердження плану роботи кафедр, деканату, факультету на І семестр  

2020-2021 н.р. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Затвердження складу та плану профорієнтаційної роботи факультету 

економіки та бізнесу на 2020-2021 н.р. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 



6. Затвердження плану виховної роботи та план студентського 

самоврядування факультету економіки та бізнесу на І семестр  

2020-2021 н.р. 
Доповідає ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 

 

7. Сформувати проект наказу про затвердження консультантів випускної 

кваліфікаційної роботи. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

8. Звіт аспірантів факультету економіки та бізнесу за 2019-2020 н.р. 
Доповідають: завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу, аспіранти 

 

9.  Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про утворення вченої ради факультету економіки та бізнесу. 

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

ОРТІНА Г.В., КОСТЯКОВА А.А., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., ГОЛУБ Н.О., 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В., ДЕМЧЕНКО І.В. 

ВИРІШИЛИ:  Інформація взяти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

2. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

щодо забезпечення процедури таємного голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО Іван зачитав протокол № 1 засідання 

лічильної комісії Вченої ради факультету від 17.09.2020 р. про розподіл 

обов’язків серед членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити склад лічильної комісії для таємного 

голосування: ДЕМЧЕНКО Іван, ГОЛУБ Наталія, ЗЛА 

Римма (протокол засідання лічильної комісії вченої 

ради факультету економіки та бізнесу ТДАТУ № 1 від 

17 вересня 2020 р.) 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2.1. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про обрання голови вченої ради факультету економіки та бізнесу. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., КАРМАН С.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. 

Внести кандидатуру ОРТІНОЇ Ганни до бюлетеня для таємного 

голосування на обрання голови вченої ради факультету економіки та бізнесу.  
 

Підсумки таємного голосування:  

ДЕМЧЕНКО Іван зачитав протокол № 2 засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування.  

Балотувалася ОРТІНА Ганна, щодо обрання на голову вченої ради 

факультету економіки та бізнесу, присутні 16 осіб з 19 членів вченої ради, 

роздано бюлетенів – 15, виявилось бюлетенів в урні – 15, «за» – 15, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 2 лічильної комісії від 17.09.2020 р. 

щодо результатів таємного голосування про обрання 

голови вченої ради факультету економіки та бізнесу 

затвердили одноголосно.  

2. Вважати ОРТІНУ Ганну обраною головою вченої 

ради факультету економіки та бізнесу згідно чинного 

законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про затвердження плану роботи вченої ради факультету економіки та бізнесу 

на І півріччя 2020-2021 н.р. 

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

ОРТІНА Г.В., КОСТЯКОВА А.А., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., ГОЛУБ Н.О. 



ВИРІШИЛИ:  Затвердити план роботи факультету економіки та 

бізнесу на І півріччя 2020 – 2021 навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про затвердження плану роботи кафедр, деканату, факультету на І семестр 

2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О., КАРМАН С.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ОЛЕКСЕНКО Р.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., ДЕМЧЕНКО 

І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 

ВИРІШИЛИ:  4.1 Затвердити план роботи кафедр факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2020 – 2021 

навчального року. 

4.2 Затвердити план роботи деканату факультету 

економіки та бізнесу на І семестр 2020 – 2021 

навчального року. 

4.3 Затвердити план роботи факультету економіки та 

бізнесу на І семестр 2020 – 2021 навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

5. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про затвердження складу та плану профорієнтаційної роботи факультету 

економіки та бізнесу на 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., 

КАРМАН С.В., НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В., 

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О.  

РАДЧЕНКО Наталія відповідальні за профорієнтаційну роботу на 

факультеті економіки та бізнесу на 2020-2021 навчальний рік: 



Кафедра, 

ПІБ завідуючого 

Навчальний 

заклад 

ПІБ 

відповідальної 

особи 

Номер телефону 

відповідальної 

особи 

«Публічне 

управління, 

адміністрування та 

право» 

ОЛЕКСЕНКО Роман 

Вікторович 

067-784-73-16 

ЗОШ №15 

Ліцей 

«Творчість» 

Вороніна Юлія 

Євгенівна 
098-409-84-09 

«Менеджмент» 

НЕСТЕРЕНКО 

Світлана Анатоліївна 

098-632-95-34 

ЗОШ №7 

ЗОШ №22 

ЗОШ №24 

Бочарова Наталія 

Олександрівна 
097-988-54-09 

«Облік і 

оподаткування» 

СОКІЛ 

Олег Григорович 

067-938-52-73 

ЗОШ №6 

ЗОШ №14 

ЗОШ №20 

Сокіл Олег 

Григорович 
067-938-52-73 

Сахно Людмила 

Анатоліївна 
066-313-75-15 

«Бізнес-консалтингу 

та міжнародного 

туризму» 

КАРМАН Сергій 

Вікторович 

067-100-20-46 

ЗОШ №8 

Захарченко 

Олена 

Григорівна 

098-438-34-78 

ЗОШ №4 
Демко Валентина 

Сергіївна 
096-817-15-51 

Ліцей №9 

Краснодєд 

Тетяна 

Леонідівна 

097-199-57-42 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

ЯЦУХ Олена 

Олексіївна 

098-454-92-05 

Ліцей №10 
Якушева Інна 

Євгенівна 
067-308-67-76 

«Маркетинг» 

ЛЕГЕЗА Дарія 

Георгіївна 

097-137-46-97 

НВК №16 

ЗОШ № 11 

ЗОШ №25 

Коноваленко 

Анастасія 

Сергіївна 

097-994-33-64 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

БОЛТЯНСЬКА Лариса 

Олексіївна 

067-794-99-94 

Ліцей №5 

Ліцей № 19 

Андрєєва Лариса 

Олександрівна 
067-758-52-14 

Тебенко Віта 

Миколаївна 
098-797-26-74 

 



ВИРІШИЛИ:  5.1 Затвердити склад відповідальних за 

профорієнтаційну роботу на факультеті економіки та 

бізнесу на 2020-2021 навчальний рік. 

5.2 Затвердити план проведення профорієнтаційних 

заходів факультету економіки та бізнесу на 2020 – 

2021 навчальний рік  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

6. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження плану виховної роботи та план студентського самоврядування 

факультету економіки та бізнесу на І семестр 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ВАСИЛЬЧЕНКО Олена, МАРТИНОВА Наталія, 

ГРИШКО Рената 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію взяти до відому. 

6.2 Затвердити план виховної роботи та план 

студентського самоврядування факультету економіки 

та бізнесу на І семестр 2020 – 2021 навчального року  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

7. СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про сформування проекту наказу о затверджені консультантів випускної 

кваліфікаційної роботи. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., 

КАРМАН С.В., НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В., 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити консультантів випускної кваліфікаційної 

роботи. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8. Звіт аспірантів факультету економіки та бізнесу за 2019 – 2020 н.р. 

8.1 СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про результати навчання в заочній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності СОБОЛЕВСЬКОЇ Ольги та 

представлення звіту за перший навчальний рік. (витяг із засідання кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності протокол № 1 від 

25.08.2020 р.) 

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

КАРМАН С.В., ОЛЕКСЕНКО Р.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

СОБОЛЕВСЬКОЇ Ольги за перший рік навчання в 

заочній аспірантурі (науковий керівник д.е.н., 

професор. кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності ЯВОРСЬКА Т.І.).  

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8.2 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., професора НЕСТЕРЕНКО С.А. 

про результати навчання в вечірній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

менеджменту НІКІТІНОЇ Тетяни та представлення звіту за перший рік 

навчання. (витяг із засідання кафедри менеджмент протокол № 1 від 

28.08.2020 р.) 



ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., ОРТІНА Г.В., 

КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри менеджменту 

НІКІТІНОЇ Тетяни за перший рік навчання в вечірній 

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

кафедри менеджменту НЕСТЕРЕНКО С.А.).  

2. Атестувати та перевести на другий рік навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8.3 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. СОКІЛ Яну  про результати 

навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Ганни та представлення звіту за третій навчальний рік (витяг 

із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 31.08.2020 р.)  

ВИСТУПИЛИ: КАЛЬЧЕНКО С.В., ОРТІНА Г.В., ЯЦУХ О.О., 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАЙБОРОДИ Ганни за третій рік навчання в очній 

денній аспірантурі (науковий керівник к.е.н., доцент 

кафедри маркетингу СОКІЛ Я.С.).  

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8.4 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КУЛІШ Тетяну про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

маркетинг МАРЧУК Анастасія та представлення звіту за четвертий 



навчальний рік (витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 

31.08.2020 р.)  

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., ЯЦУХ О.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАРМАН С.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

МАРЧУК Анастасії за четвертий рік навчання в очній 

денній аспірантурі (науковий керівник к.е.н., доцент 

кафедри маркетингу КУЛІШ Т.В.).  

2. Атестувати за четвертий рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

8.5 СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки 

кафедри маркетинг БІНЧЕВОЇ Поліни та представлення звіту за другий 

навчальний рік (витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 

31.08.2020 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАЛЬЧЕНКО С.В., КОСТЯКОВА А.А. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспірантки кафедри маркетинг 

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

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

кафедри маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.).  

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб  

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



8.6 СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про результати навчання в очній вечірній аспірантурі ТДАТУ аспіранта 

кафедри маркетинг СОКІЛ Данило та представлення звіту за другий 

навчальний рік (витяг із засідання кафедри маркетинг протокол № 1 від 

31.08.2020 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАЛЬЧЕНКО С.В., КОСТЯКОВА А.А. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт аспіранта кафедри маркетинг 

СОКІЛА Данила за другий рік навчання в очній 

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

професор кафедри маркетинг ЛЕГЕЗА Д.Г.).  

2. Атестувати та перевести на третій рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб  

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8.7 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА Сергія про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспіранта кафедри 

бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму АРАБАДЖИЙСЬКОГО 

Олександра та представлення звіту за другий навчальний рік (витяг із 

засідання кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму протокол 

№ 1 від 27.08.2020 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАЛЬЧЕНКО С.В., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму 

АРАБАДЖИЙСЬКОГО Олександра за другий рік 

навчання в очній денній аспірантурі (науковий керівник 

к.е.н., професор 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 

 

8.8 СЛУХАЛИ: наукового керівника к.е.н., доц. КАРМАНА Сергія про 

результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспіранта 

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму МАНГУЛА 

Олександра та представлення звіту за третій навчальний рік (витяг із 

засідання кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму протокол 

№ 1 від 27.08.2020 р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ОЛЕКСЕНКО Р.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., КОСТЯКОВА А.А. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспіранта кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму МАНГУЛА 

Олександра за третій рік навчання в заочній (контракт) 

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

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму 

КАРМАН С.В.).  

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб  

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8.9 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., професор, завідувач кафедри 

туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького ПАСЄКУ Станіслава про 

результати навчання в очній денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки  

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму ДЕМКО Валентини  

та представлення звіту за третій навчальний рік (витяг із засідання  



кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму протокол № 1  

від 27.08.2020р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАЛЬЧЕНКО С.В., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму ДЕМКО 

Валентини за третій рік навчання в очній денній 

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

завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної 

справи Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького ПАСЄКА Станіслава 

Раймондівна).  

2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб  

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8.10 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., професор КАЛЬЧЕНКО Сергія 

про результати навчання в заочній (контракт) аспірантурі ТДАТУ аспірантки 

кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму КІБЕНКО Катерини та 

представлення звіту за третій навчальний рік (витяг із засідання кафедри 

бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму протокол № 1 від 

27.08.2020р.) 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., СОКІЛ О.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., КАЛЬЧЕНКО С.В., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  1. Затвердити звіт аспірантки кафедри бізнес-

консалтінгу та міжнародного туризму КІБЕНКО 

Катерини за третій рік навчання в заочній (контракт) 

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

КАЛЬЧЕНКО Сергій Володимирович).  



2. Атестувати та перевести на четвертий рік навчання.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб  

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

9. РІЗНЕ. 

СЛУХАЛИ: ВО декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження планів роботи кафедр та індивідуальних планів науково-

педагогічного складу факультету на 2020 – 2021 навчальний рік.. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., КАРМАН С.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ОЛЕКСЕНКО Р.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити індивідуальні плани науково-педагогічних 

працівників факультету на 2020 – 2021 навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент Ганна ОРТІНА 

 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Юлія БЕЗВЕРХНЯ 

 


