
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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ПРОТОКОЛ 
 

13 жовтня 2020 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 Юлія  БЕЗВЕРХНЯ 

 

ПРИСУТНІ: 19 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ гаранти ОПП: д.е.н., доцент ЄРЕМЕНКО Д.В., д.е.н., проф. 

КАЛЬЧЕНКО С.В., д.е.н., доцент ТРАЧОВА Д.М., к.е.н., доц. БОЧАРОВА 

Н.О., к.е.н., доц. ГРИЦАЄНКО Г.І, к.н.держ. упр. доцент ЗАСТРОЖНІКОВА 

І.В., к.е.н., доцент КОНОВАЛЕНКО А.С., к.е.н., доц. ПОПОВА Т.В., к.е.н., 

доц. ПОЧЕРНІНА Н.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про завантаження викладачами Навчально-інформаційного порталу 

університету та організацію роботи студентів на ньому. 

Доповідають Ортіна Г.В.  – в.о. декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

2. Затвердження програм графіку державної атестації та призначення голів 

державної екзаменаційної комісії. 

Доповідають Ортіна Г.В.  – в.о. декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

3. 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 

 

4. Про організацію підготовки до акредитацій спеціальностей факультету. 

Доповідають Ортіна Г.В.  – в.о. декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

5. Про організацію підготовки до презентацій вибіркових дисциплін для 

студентів 

Доповідають Ортіна Г.В. – в.о. декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

6. Про організацію проведення ПМК 1 та використання електронних 

журналів  

Доповідає: ГОЛУБ Н.О. – заступник декана з навчальної роботи та голова 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 

 

7. Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання 

Доповідають Ортіна Г.В.  – в.о. декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу, гаранти ОПП 

 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. 

про завантаження викладачами Навчально-інформаційного порталу 

університету та організацію роботи студентів на ньому. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

СОКІЛ О.Г., КАЛЬЧЕНКО С.В., ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ДЕМЧЕНКО І.В. 

ВИРІШИЛИ: 1.1 Результат роботи студентів на порталі прийняти до 

відома. 

 1.2 Кафедрам забезпечити 100% завантаження 

викладачами Навчально-інформаційного порталу 

університету. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



2. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. 

про затвердження програм графіку державної атестації та  призначення  голів 

державної екзаменаційної комісії. 

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

С.А., ОРТІНА Г.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ 

О.О. 

ВИРІШИЛИ: 2.1 Затвердити програми комплексних державних 

кваліфікаційних екзаменів за освітньо-професійними 

програмами факультету 

2.2 Затвердити склад атестаційних комісій та графіки 

проведення державних атестацій за ступенями вищої 

освіти «Магістр». 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. про звіт профорієнтаційної групи про результати 

роботи за вересень. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. протягом вересня 2020 року в межах 

профорієнтаційної роботи на факультеті були проведені наступні заходи: 

- уточнення складу профорієнтаційної групи факультету та кафедр; 

- збір інформації про контингент випускників закріплених навчальних 

закладів міста; 

- розробка плану профорієнтаційних заходів згідно умов дистанційного 

навчання учнів у школах на 2020 – 2021 н.р.  

ВИРІШИЛИ: 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

3.2 Затвердити звіт профорієнтаційної групи про 

результати роботи за вересень. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 



«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

4. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. 

про організацію підготовки до акредитацій спеціальностей факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ОЛЕКСЕНКО Р.І., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ 

О.О. 

ВИРІШИЛИ: 4.1 Гарантам ОПП ОРТІНОЇ Ганні та НЕСТЕРЕНКО 

Світлані скласти план підготовки до акредитації. 

4.2 Усім структурним підрозділам факультету 

економіки та бізнесу причетних до ОПП «Публічне 

управління та адміністрування» та «Менеджмент» 

забезпечити виконання акредитацій них вимог та 

максимальне сприяння в роботі гарантам ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

5. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. про 

організацію підготовки до презентацій вибіркових дисциплін для студентів 

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

ОРТІНА Г.В., ОЛЕКСЕНКО Р.І., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ: 5.1 Інформацію прийняти до відома. 

5.2 Затвердити алгоритм презентацій вибіркових 

дисциплін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 



6. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. про 

організацію проведення ПМК 1 та використання електронних журналів  

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., ГОЛУБ Н.О., ЯЦУХ О.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ОЛЕКСЕНКО Р.І., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., 

КАРМАН С.В., 

ВИРІШИЛИ: 6.1 Інформацію прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

7. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. 

щодо листа МОН України №1/9-576 від 12.10.2020 щодо тимчасового 

переходу на дистанційне навчання 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

СОКІЛ О.Г., КАРМАН С.В., ЯЦУХ О.О., ЛЕГЕЗА Д.Г.,ОЛЕКСЕНКО Р.І., 

КРАВЕЦ О.В. 

ВИРІШИЛИ: 1.1. Рекомендувати керівництву університету 

продовжити навчання у змішаній формі згідно 

розкладу. 

1.2. При погіршення умов епідеміологічної ситуації у 

регіоні, звернутися до розгляду переходу на 

дистанційне навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – 4 особи  

8. РІЗНЕ 

8.1 СЛУХАЛИ: в.о.декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. про 

одноосібну монографію «Маркетингові аспекти організації харчування дітей 

у закладах загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика» к.е.н., 

доцента кафедри маркетингу КОНОВАЛЕНКО А.С. 



ВИСТУПИЛИ: ЯВОРСЬКА Т.І., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г. 

В цілому монографія є системною науковою роботою, яка висвітлює 

одну з актуальних проблем маркетингових аспектів організації харчування 

дітей у закладах загальної середньої освіти з огляду на необхідність 

підвищення якості та безпечності харчування дітей. Монографія призначена 

для широкого кола читачів: науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

керівників закладів загальної середньої освіти, керівників підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана із 

виробництвом продуктів харчування та наданням послуг харчування дітей у 

загальноосвітніх закладах. 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

1. БЕЗУС Р.М. — доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

2. ГАЛЬЦОВА О.Л. — доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних 

відносин Класичного приватного університету. 

3. ДВІГУН А.О. — доктор економічних наук, професор, головний 

консультант відділу регіональної політики Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України. 

Протокол засідання кафедри маркетингу № 1 від 31.08.2020 р. 

Рекомендовано на засіданні НДІ соціально-економічного розвитку 

регіону Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного протокол № 3 від 03 вересня 2020 року до друку 

монографію «Маркетингові аспекти організації харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика», 2020 р. - 333 с., 19,6 

др. арк. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до друку монографію «Маркетингові 

аспекти організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти: 

теорія, методологія, практика». Укладач: к.е.н., доцент КОНОВАЛЕНКО А.С. 

333 с., 19,6 др. арк. 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19 осіб 

   «ПРОТИ» - немає 

   «УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

8.2 СЛУХАЛИ: в.о.декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Г.В. про 

внесення зміни у тему дисертаційної роботи здобувачки на ступінь доктора 

економічних наук к.е.н., доцента кафедри маркетингу КОНОВАЛЕНКО А.С. 

Затвердити тему у наступній редакції: «Формування маркетингового 

механізму організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти». 

ВИСТУПИЛИ: ЯВОРСЬКА Т.І., ЛЕГЕЗА Д.Г., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити тему дисертаційної роботи здобувачки на 

ступінь доктора економічний наук, к.е.н., доцента КОНОВАЛЕНКО А.С. у 

наступній редакції: «Формування маркетингового механізму організації 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти». 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19 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 


