
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 
 

ПРОТОКОЛ 
 

12 листопада 2019 р. Мелітополь № 03 

 

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: 16 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. Підведення підсумків атестації студентів 

за жовтень, результатів ПМК 1. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

2. Про підготовку навчальних планів на 2020-2021 н. р. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

3. Про стан впровадження дуального навчання. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про стан науково-методичного забезпечення виробничих практик для 

студентів 4 курсу та магістрів факультету. 
Доповідають КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу та завідувачі 

кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за жовтень. 
Доповідає: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана з навчальної роботи та голова 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

6. Звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з 

молоддю міста. 
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, заслуховування 

звітів деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів 

академічних груп, підведення підсумків атестації студентів за жовтень, 

результатів ПМК 1 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА А.В., 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» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про підготовку навчальних планів на 2020-2021 н.р. 

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

ВИРІШИЛИ: 2.1 Гарантам ОПП та завідувачам кафедри розглянути 

пропозицію створення спільного дня факультету 

переліку вибіркових дисциплін 

2.2 Робочим групам за ОПП розробити проекти 

навчальних планів за ступенями вищої освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

стан впровадження дуального навчання. 

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:  3.1 Результати атестації студентів за дуальною 



формою навчання прийняти до відома. 

3.2 Врахувати пропозиції стейкхолдерів та студентів за 

результатами дуального навчання при впровадженні 

ОПП факультету та формуванні навчальних планів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

стан науково-методичного забезпечення виробничих практик для студентів 4 курсу та 

магістрів 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:  4.1 Кафедрам оновити зміст науково-методичного 

забезпечення виробничої практики та формуванні 

навчальних планів. 

4.2 Гарантам ОПП узгодити їх зміст на відповідність 

програм результатам ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

5. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

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

роботи за жовтень. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. Упродовж жовтня 2019 року 

профорієнтаційна робота на факультеті проводилась відповідно до плану 

роботи на 2019-2020 навчальний рік по наступним напрямам: 
 

1. Привітання керівництва навчальних закладів міста з 

професійним святом «День працівника освіта». 

2. Профорієнтаційні зустрічі декана факультету та завідуючих 

кафедрами зі студентами коледжів: 

07 жовтня 2019 року – ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»  



кафедра ОіО – Сокіл О.Г., Стоєва Т.С. – проводили захід – WEB-QUIZ. 

09 жовтня 2019 року – ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ», ВСП 

«Бердянський коледж ТДАТУ». Коледжі відвідали кафедри БКМТ та ФБСС. 

10 жовтня 2019 року – ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»  ОіО, МН, МК. 

10 жовтня 2019 року – ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»  кафедра ПУ 

16 жовтня 2019 року – ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»  

кафедра ПТБД 

 

3. Профорієнтаційна робота з учнями (презентація спеціальностей), 

анкетування учнів з приводу їх професійної орієнтації було проведено у 

наступних навчальних закладах: 

ЗОШ № 14 – 02.10.2019 – Сокіл О.Г., Сахно Л.А., Стоєва Т.С. 

ЗОШ № 4 – 18.10.2019 – Кальченко С.В., Демко В.С.; 

Ліцей №9 – 23.10.2019 – Краснодєд Т.Л.; 

ЗОШ №8 – 24.10.2019 – Захарченко О.Г. 

ЗОШ №24 – 07.10.2019 – Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. 

                      10.10.2019 - Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. 
 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування прийняла активну 

участь у Всеукраїнському тижні фінансової грамотності та Всесвітньому дню 

заощаджень в Україні. У рамках цих заходів викладачі кафедри провели 

тренінги для учнів випускних класів у навчальних закладах міста  

Мелітополя: 

6.10.2019. р. - ЗОШ №8 (Якушева І.Є.). 

6.10.2019. р. – ліцей №10 (Демченко І.В., Косторной С.В.). 

8.10.2019 р. – ЗОШ № 1 (Якушева І.Є.) 

8.10.2019 р. – ліцей №5. (Якушева І.Є.) 

Кафедра «Публічного управління, адміністрування та права» провели 

Ділову гру – «Побудуй свою державу»: 

11.10.2019 р. – Ліцей № 19. 

25.10.2019 р. – ЗОШ № 15. 
 

4. Прийняття участі у батьківських зборах: 

30 жовтня 2019 року – ЗОШ № 7 – Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. 
 

5. Профорієнтаційна робота з іншими факультетами: 

10 жовтня 2019 року – Якимівський р-н – Сахно Л.А. 

16 жовтня 2019 року – Данило-Іванівська ЗОШ  - Радченко Н.Г. 

22 жовтня 2019 року – Токмацький професійний ліцей – Демко В.С. 

23 жовтня 2019 року – Бердянський р-н – -Захарченко О.Г. 
 



19 жовтня 2019 року кафедри факультету прийняли активну участь у 

проведенні профорієнтаційного заходу – «День відкритих дверей 

ТДАТУ». Підготовлено майстер-класи, презентації спеціальностей, 

ділові ігри, проведено екскурсії по університету. 

ВИРІШИЛИ: 5.1 Інформацію прийняти до відома. 

5.2 Затвердити звіт профорієнтаційної групи про 

результати роботи за жовтень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

6. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. про звіт кафедр факультету про проведені 

профорієнтаційні заходи з молоддю міста. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г.  

ВИРІШИЛИ: 6.1 Інформацію прийняти до відома. 

6.2 Кафедрам розробити пропозицій щодо 

профорієнтаційних заходів на період грудень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

7. РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування д.е.н.  

СОКОЛА О.Г. про курс лекцій «Бухгалтерський облік» та навчальний посібник 

для виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік». Укладачі:  

КУЧЕРКОВА С.О., ГОЛУБ Н.О., ЛЕВЧЕНКО О.П., ДЕМЧУК О.М. 

ВИСТУПИЛИ: КУЧЕРКОВА С.О. курс лекцій «Бухгалтерський облік»  

і навчальний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» за своєю метою сприяють оволодінню здобувачами 

вищої освіти теоретично-методологічними та практичними навичками щодо 

ведення бухгалтерського обліку і на підставі отриманої інформації приймати 



ефективні управлінські рішення. 

Курс лекцій і навчальний посібник для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» є складовою частиною циклу дисциплін, 

які формують майбутнього фахівця з економічного профілю.  

Одночасно відібрано зміст такого навчального матеріалу, який 

забезпечить студентам систему знань з ведення бухгалтерського обліку та їх 

використання при прийнятті управлінських рішень 

Методичні розробки призначені для закріплення теоретичних навичків 

на практичному рівні, вміння з подальшим їх застосування у практичній 

роботі в бухгалтерському і податковому обліку. 

Методичні розробки відповідають наступним критеріям: 

- наявність навчальної мети та їх відповідність змісту освіти – 

обґрунтовано у вступі; 

- є складовою частиною циклу дисциплін, які формують майбутнього 

фахівця з економічного профілю; 

- ступінь відповідності програмі навчальної дисципліни; 

- урахування організаційних форм навчання – матеріал методичних 

розробок можна використовувати на лекціях, практичних заняттях, для 

розробки контрольних заходів. 

Курс лекцій «Бухгалтерський облік» (7,9 у.д.а.) та навчальний посібник 

для виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»  

(7,9 у.д.а.) підготовлені на високому науково-методичному рівні, відповідає 

вимогам і завданням, які висуваються до даного виду видань та може бути 

використаний в навчальному процесі. 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

НЕСТЕРЕНКО С.А., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 
 

БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на засіданні кафедри обліку і оподаткування 



протокол № 2 від 30.09.2019 р одноголосно прийнято рішення рекомендувати 

методичній комісії факультету економіки та бізнесу ухвалити впровадження 

у навчальний процес методичні розробки: 

1. Бухгалтерський облік: курс лекцій / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. 

Левченко, О.М. Демчук, 136 стор (7,9 у.д.а.)  

2. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для виконання 

практичних робіт / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, О.М. Демчук, 

136 стор. (7,9 у.д.а.). 
 

Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу протокол № 3 від 23 жовтня 2019 року курс лекцій «Бухгалтерський 

облік» (7,9 у.д.а.) та навчальний посібник для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» (7,9 у.д.а.) 

ВИРІШИЛИ:  7.1 Рекомендувати до друку «Бухгалтерський облік: курс 

лекцій» / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, 

О.М. Демчук, 136 стор (7,9 у.д.а.) та впровадити у 

навчальний процес Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

7.2 Рекомендувати до друку «Бухгалтерський облік: 

навчальний посібник для виконання практичних робіт»  

С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, О.М. Демчук, 

136 стор. (7,9 у.д.а.) та впровадити у навчальний процес 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 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  


