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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: 17 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Аналіз відвідуваності занять студентами факультету. Заслуховування 

звітів деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих 

кураторів академічних груп.  
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

2. Підведення підсумків атестації студентів за вересень, результатів 

засідань кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

3. Затвердження плану роботи студентського самоврядування факультету 

на І півріччя  2019-2020 н. р. 
Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з організаційно-виховної роботи; 

МАРЧЕНКО К.Ю. - голова студентської ради факультету економіки та бізнесу 
 

4. Затвердження програм та графіку державної атестації на факультеті. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Про організацію підготовки до акредитацій спеціальностей факультету. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

6. 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 
 

7. Різне. 
 



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

про аналіз відвідуваності занять студентами факультету та заслуховування 

звітів деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів 

академічних груп. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., СОКІЛ О.Г., 

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

ВИРІШИЛИ:  Студентів, які за результатами аналізу відвідуваності 

занять отримали догани, викликати з батьками на 

співбесіду в деканат,батькам надіслати письмове 

повідомлення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. про підведення підсумків 

атестації студентів за вересень, результатів засідань кафедр з питань 

порушення навчальної дисципліни. 

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

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

ВИРІШИЛИ:  2.1 Результати атестації прийняти до відома. 

2.2 Кафедрам забезпечити ліквідування не атестацій з 

профільних дисциплін за направленнями деканату. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

3.  СЛУХАЛИ: голову студентської ради факультету економіки та бізнесу 

МАРЧЕНКО К.Ю. про затвердження плану роботи студентського 

самоврядування факультету на І півріччя  2019-2020 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи студентського самоврядування 

факультету економіки та бізнесу на І півріччя  

2019-2020 навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

затвердження програм та графіку державної атестації на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: 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:  4.1 Затвердити програми комплексних державних 

кваліфікаційних екзаменів за освітньо-професійними 

програмами факультету 

4.2 Затвердити склади атестаційних комісій та графіки 

проведення державних атестацій за ступенями вищої 

освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

організацію підготовки до акредитацій спеціальностей факультету. 

ВИСТУПИЛИ: 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:  5.1 Гарантам ОПП ПОЧЕРНЕНІЙ Н.В. та 

НЕСТЕРЕНКО С.А. скласти план підготовки до 

акредитації. 

5.2 Усім структурним підрозділам факультету 

причетних до ОПП «Економіка» та «Менеджмент» 



забезпечити виконання акредитаційних вимог та 

максимальне сприяння в роботі гарантам ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

6. 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 2019 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; 

 доведення інформації про підготовчі курси в ТДАТУ; 

 участь у проведенні батьківських зборів (додаток 1); 

 розробка плану профорієнтаційних заходів на 2019 – 2020 н.р. 

(додаток 2); 

 прийняття участі у профорієнтаційній роботі у районах разом з 

відповідальними інших факультетів. 

Додаток 1 

План проведення батьківських зборів у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Мелітополь 

Навчальний заклад Дата проведення батьківських зборів 

ЗОШ №1 25.09 

ЗОШ№4 12.09 

Ліцей №5 19.09 та 24.09 

ЗОШ№ 6 10.09 

ЗОШ№ 7 грудень 

ЗОШ №8 11.09 

Ліцей №9 12.09 

Ліцей № 10 4.09 

ЗОШ № 11 26.09 

ЗОШ № 13 6.09 

ЗОШ № 14 листопад 

ЗОШ № 15 12.09 та 13.09 



НВК №16 10.09 

Ліцей № 19 5.09 

ЗОШ № 20 20.09 

ЗОШ № 22 серпень 

ЗОШ № 23 19.09 

ЗОШ № 24 18.10 

ЗОШ № 25 11.09 

Ліцей «Творчість» 19.09 

 
 

ВИРІШИЛИ: 6.1 Інформацію прийняти до відома. 

6.2 Затвердити звіт профорієнтаційної групи про 

результати роботи за вересень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 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 


