
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

 

9 листопада 2021 р.                         Мелітополь № 03 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 

 

 

Голова вченої ради факультету економіки та бізнесу професор Ганна ОРТІНА 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 18 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Підсумки атестації здобувачів. Підсумки роботи на Освітньому порталі 

ТДАТУ здобувачів, що навчаються за індивідуальним графіком та 

дуальною формою навчання. 

Доповідають:  ОРТІНА Ганна  –декан факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. РАДЧЕНКО Наталія., доц. ГОЛУБ Наталія. 

 

2. Затвердження вибіркових дисциплін для здобувачів на наступний 

навчальний рік за результатом презентації дисциплін. 

 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  –декан факультету економіки та бізнесу,  

заст. декана доц. РАДЧЕНКО Наталія., доц. ГОЛУБ Наталія. 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: заступників декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Наталію та ГОЛУБ Наталію про підсумки атестації здобувачів та 

підсумки роботи на освітньому порталі ТДАТУ здобувачів, що навчаються за 



індивідуальним графіком та дуальною формою навчання. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО 

Іван, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, 

ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  1.1 Кафедрам факультету провести засідання кафедри 

із запрошенням студентів, які не виконували 

навчальний план за відповідними ОПП та не 

атестовані. 

1.2 Кураторам провести роботу зі здобувачами які не 

атестовані. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

затвердження вибіркових дисциплін для здобувачів на наступний навчальний 

рік за результатом презентації дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО Іван, КАРМАН 

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

ВИРІШИЛИ:  2.1 Інформацію прийняти до відома. 

2.2 Затвердити вибіркові дисциплін для здобувачів на 

наступний навчальний рік за результатом презентації 

дисциплін 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, професор 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 



 


