
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12 жовтня 2021 р.                         Мелітополь № 02 

 

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 Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 17 осіб з 17 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., професор КАЛЬЧЕНКО Сергій, аспірантка 

БОГДАНОВА Олена 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про завантаження викладачами Освітнього порталу університету та 

організацію роботи здобувачів на ньому. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

2. Затвердження програм та графіку державної атестації та призначення 

голів державної екзаменаційної комісії. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи факультету за вересень 2021-

2022 н.р. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

4. Затвердження консультантів випускної кваліфікаційної роботи 



здобувачів освітнього другого рівня магістратури 2 року навчання та 

освітнього першого рівня бакалаврату 4 курсу. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

5. Про організацію підготовки до презентацій вибіркових дисциплін для 

здобувачів. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

6. Про організацію проведення ПМК 1 та використання електронних 

журналів. 

Доповідає:  ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та бізнесу 

7. Перспективи роботи проєкту DigEco Діджіталізація економіки як 

елемент сталого розвитку України і Таджикістану. 

Доповідає:  керівник проєкту д.е.н., професор ЛЕГЕЗА Дар’я 

8. Різне. 

 

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

завантаження викладачами Освітнього порталу університету та організацію 

роботи здобувачів на ньому. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  1.1 Результати роботи здобувачів на порталі прийняти 

до відома. 

1.2 Кафедрам факультету забезпечити 100% 

завантаження викладачами Освітнього порталу 

університету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження програм і графіку державної атестації та призначення голів 



державної екзаменаційної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Затвердити програми та графіки державної 

атестації за освітньо-професійними програмами 

факультету. 

2.2 Затвердити склад державних екзаменаційних 

комісій за ступенями вищої освіти  «Бакалавр» та 

«Магістр». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

організацію профорієнтаційної роботи факультету за вересень 2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  3.1 Інформацію прийняти до відома. 

3.2 Затвердити звіт профорієнтаційної групи про 

результати роботи за вересень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження консультантів випускної кваліфікаційної роботи здобувачів 

освітнього другого рівня магістратури 2 року навчання та освітнього першого 

рівня бакалаврату 4 курсу. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  4.1 Затвердити консультантів випускної 



кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього другого 

рівня магістратури 2 року навчання та освітнього 

першого рівня бакалаврату 4 курсу 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

організацію підготовки до презентацій вибіркових дисциплін для здобувачів. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Інформацію прийняти до відома. 

5.2 Затвердити алгоритм презентацій вибіркових 

дисциплін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

організацію проведення ПМК 1 та використання електронних журналів. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, 

НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, КАРМАН 

Сергій. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7. СЛУХАЛИ: керівника проєкту д.е.н., професора ЛЕГЕЗУ Дар’ю про 

перспективи роботи проєкту DigEco Діджіталізація економіки як елемент 

сталого розвитку України і Таджикістану 



ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ОРТІНА Ганна,  КАРМАН 

Сергій. 

ВИРІШИЛИ:  7.1 Інформацію прийняти до відома 

7.2 Інтенсифікувати роботу викладачів кафедр 

факультету у рамках проєкту 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8. РІЗНЕ: 

8.1  СЛУХАЛИ:  наукового керівника д.е.н., проф. КАЛЬЧЕНКО Сергія про 

затвердження теми дисертаційної роботи на ступінь кандидата економічних 

наук аспірантки кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

БОГДАНОВОЇ Олени 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, НЕСТЕРЕНКО Світлана. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити тему дисертаційної роботи на ступінь 

кандидата економічних наук, аспірантки кафедри  бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму БОГДАНОВОЇ Олени у наступній редакції: «Економічні 

засади соціально-поведінкової діяльності сімейних форм аграрного 

виробництва». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, професор 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 

 


