
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

09 жовтня 2018 р. Мелітополь № 02 

 

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: 18 осіб з 18 членів факультету 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків атестації студентів за вересень, результатів 

засідань кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 

 

2. Затвердження програм та графіку державної атестації на факультеті. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу 

 

3. Про організацію підготовки до акредитації спеціальностей факультету. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за вересень. 
Доповідає: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана з навчальної роботи та голова 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

5. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про підведення підсумків 

атестації студентів за вересень, результатів засідань кафедр з питань 

порушення навчальної дисципліни. 



ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  1.1 За підсумками І атестації студентів факультету 

економіки та бізнесу за вересень 2018 року викликати 

на навчальну виховну комісію факультету наступних 

студентів: Каламбет Д.О. (11 ПТ), Чалов С.В. (11 ПТ), 

Зайкова І. (21 ПТ), Ткаченко Р. (21 ПТ), Баєв Я. (31 ПТ), 

Довгаль В. (31 ПТ), Сівова Є. (31 ПТ), Павлова І. (21 ОО), 

Шабанова Е. (21 ПУ), Чубарь О.О. (11 сФБ), Харенко Г.Г. 

(11 ФБ), Харенко А.Г. (11 МК), Малахов Б.Б. (31 ФБ), 

Бакарджієв С.П. (31 ФБ), Федчун Д.Д. (21 сФБ). 

1.2 Звіти до атестації студентів за березень прийняти 

до відому та продовжувати роботу по скороченню 

кількості пропущених занять та не атестацій. 

1.3 Провести кафедрам організаційно-виховні заходи зі 

студентами, які показали незадовільний рівень 

підготовки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про затвердження програм та графіку державної атестації на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЯЦУХ О.О., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити програми та графіки державної атестації на 

факультеті економіки та бізнесу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



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

організацію підготовки до акредитації спеціальностей факультету. 

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

ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О. 

ВИРІШИЛИ:  Провести науково-педагогічну та організаційну роботу 

щодо підготовки акредитаційних справ зі 

спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 

другим магістерським рівнем вищої освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за вересень. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. Протягом вересня 2018 року 

відповідальними за профорієнтаційну роботу на кафедрах факультету 

«Економіки та бізнесу» було проведено наступні заходи: 

 бесіда з директорами шкіл та відповідальним по профорієнтації; 

 надання інформації про підготовчі курси в ТДАТУ; 

 збір даних по випускним класам (контингент учнів, інформація про 

терміни проведення класних часів, контактні дані класних керівників); 

 проведення анкетування серед учнів 11-х класів з приводу 

отримання інформації про бажання та наміри учнів щодо продовження 

навчання у вищих навчальних закладах; 

 участь у проведенні батьківських зборів; 

 проведення анкетування батьків. 

Станом на кінець вересня, батьківські збори відбулися майже в усіх 

навчальних закладах (крім ЗОШ № 1 та № 11). На батьківських зборах у 

кожному навчальному закладі були присутні відповідальні за 

профорієнтаційну роботу факультету економіки та бізнесу та й представники 

інших факультетів університету. 



Крім того, викладачі факультету економіки та бізнесу приймали участь 

у профорієнтаційних заходах, що проводились іншими факультетами у 

районах Запорізької області (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати профорієнтаційної роботи факультету  

економіки та бізнесу у районах Запорізької області 

Дата проведення 

заходу 

Відповідальна 

особа 

Відповідальні за 

заклади освіти 

Заклади освіти 

14.09.2018 р. Радченко Н.Г. 
Кафедра «Іноземні 

мови» Просіна К.М. 

Костянтинівський 

НВО№1 «Таврія» 

19.09.2018 р. Легеза Д.Г. 
Кафедра «Іноземні 

мови» 
ЗОШ у с. Терпіння 

25.09.2018 р. Демчук О.М. Факультет ІКТ 
ЗОШ  

Василівського р-ну 

25.09.2018 р. Редько Л.І. «Харчові технології» 
ЗОШ  

Якимівського р-ну 

27.09.2018 р. Радченко Н.Г. 
Кафедра «Іноземні 

мови» 

Данило-Іванівська 

ЗОШ 

27.09.2018 р. Карман С.В. Факультет АТЕ ЗОШ у смт. Веселе 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про результати роботи 

профорієнтаційної групи за вересень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 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 


