
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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ПРОТОКОЛ 
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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: 17 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1. Підсумки роботи на 

інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за 

індивідуальним графіком та дуальною формою навчання. 
Доповідають: Заст. декана доц. Радченко Н.Г., доц. Голуб Н.О. 
 

2. Підсумки перевірки заповнення електронних журналів в межах 

спеціальностей факультету економіки та бізнесу за всіма ОР. 
Доповідає ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. Радченко Н.Г., доц. Голуб Н.О. 
 

3. Про стан науково-методичного забезпечення виробничих практик за 

ОР «Магістр». 
Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про підготовку навчальних планів на 2021 – 2022 н.р. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 
 

5. Різне. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: заступників декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Наталю та ГОЛУБ Наталю про підсумки першого рубіжного 

контролю та ПМК-1. Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ 

студентів, що навчаються за індивідуальним графіком та дуальною формою 

навчання. 

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

КАРМАН С.В., ГОЛУБ Н.О., ОЛЕКСЕНКО Р.І., ЛЕГЕЗА Д.Г.,  

ЯЦУХ О.О. 

ВИРІШИЛИ:  За підсумками аналізу відвідуваності та із врахуванням 

результатів ПМК 1, кафедрам факультету провести 

засідання кафедри із запрошенням студентів, які не 

виконували навчальний план за відповідними ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про підсумки перевірки заповнення електронних журналів в межах 

спеціальностей факультету економіки та бізнесу за всіма ОР. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ГОЛУБ Наталя 

ВИРІШИЛИ:  За підсумками перевірки заповнення електронних 

журналів, розробити пам’ятку для НПП кафедр для 

коректного заповнення журналів.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про стан науково-методичного забезпечення виробничих практик за ОР 

«Магістр». 

ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., КАРМАН С.В., 



КОСТЯКОВА А.А., ГОЛУБ Н.О., СОКІЛ О.Г., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ОЛЕКСЕНКО Р.В., ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Кафедрам оновити зміст науково-методичного 

забезпечення переддипломних (виробничої) практики 

згідно навчальних планів. Гарантам ОПП узгодити їх 

зміст на відповідність програм результатам ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про підготовку навчальних планів на 2021 – 2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г., ЯЦУХ О.О., 

КАРМАН С.В., НЕСТЕРЕНКО С.А., ОЛЕКСЕНКО Р.В., ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ:  4.1 Гарантам ОПП та завідувачам кафедри розглянути 

результати он-лайн анкетування здобувачів з обранням 

вибіркових дисциплін. 

4.2 Робочим групам за ОПП розробити проекти 

навчальних планів за ступенями вищої освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  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 


