
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
 

14 листопада 2018 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: 18 осіб з 18 членів факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.е.н., проф. СИНЯЄВА Л.В., аспірантка ЯРЧУК А.В., 

викладач НЕСТЕРЕНКО О.М. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків атестації студентів за жовтень, результатів ПМК 

1, засідань кафедр з питань порушення навчальної дисципліни. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 

 

2. Про підготовку навчальних планів на 2019 – 2020 н.р. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

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

 

4. Про стан науково-методичного забезпечення виробничих практик для 

магістрів факультету. 
Доповідають КОСТЯКОВА А.А. – голова методичної комісії 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. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

7. Різне. 



1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про підведення підсумків 

атестації студентів за жовтень, результатів ПМК 1, засідань кафедр з питань 

порушення навчальної дисципліни. 

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

ВИРІШИЛИ:  1.1 За підсумками І атестації студентів факультету 

економіки та бізнесу за вересень 2018 року викликати 

на навчальну виховну комісію факультету наступних 

студентів: Харенко Г.Г. (11 ФБС), Харенко А.Г. 

(11МК), Власова Ю.О. (31 ЕМ), Шагако В.О. (21 МК), 

Сухарева А.О. (21 МК), Яковенко І.О. (21 МК), 

Бухтіяров О.Ю. (21 МК), Ніколаєнко О.О (21 МК). 

1.2 Звіти до атестації студентів за березень прийняти 

до відому та продовжувати роботу по скороченню 

кількості пропущених занять та не атестацій. 

1.3 Провести кафедрам організаційно-виховні заходи зі 

студентами, які показали незадовільний рівень 

підготовки. 

1.4 Результати поточного модульного контролю 1 

прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про підготовку навчальних планів на 2019 – 2020 н.р.. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О., 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Довести до відома кафедр методичні вказівки та 

нормативні обмеження щодо формування змісту 

навчальних планів на 2019-2023 рр.  



2.2 Встановити кінцевий термін розробки навчальних 

планів за освітньо-професійними програмами 

факультету до 01.03.2019 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 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., 

ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О. 

ВИРІШИЛИ:  Провести виробничу атестацію студентів за дуальною 

формою навчання. Підготувати кафедрам пропозиції 

по організації та методичному забезпеченню дуального 

навчання на ІІ семестр 2018-2019 н.р.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: голова методичної комісії факультету економіки та 

бізнесу КОСТЯКОВА А.А. про стан науково-методичного забезпечення 

виробничих практик для магістрів факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЯКОВА А.А. щодо стану науково-методичного 

забезпечення виробничих практик для магістрів факультету економіки та 

бізнесу. З 03.06.2019р. по 22.06.2019р. на факультеті за спеціальностями  

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» згідно графіку навчального процесу заплановано виробничу 

практику для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Протягом березня-

квітня місяця 2019р. керівники виробничих практик від провідних кафедр 

контролюють процес закріплення студентів за базами практик. 24 квітня  



2019 року на методичній комісії факультету заплановано розгляд питання 

щодо стану науково-методичного забезпечення виробничих практик для  

ОС «Магістр».  

ВИРІШИЛИ:  4.1. Інформацію прийняти до відому. 

4.2. Зобов’язати завідувачів кафедри організувати 

контроль за створенням (удосконаленням) 

методичного забезпечення до виробничої практики для 

ОС «Магістр». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

5. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи РАДЧЕНКО Н.Г. 

про звіт профорієнтаційної групи по результатам роботи за жовтень. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. Протягом жовтня 2018 року 

відповідальними за профорієнтаційну роботу на кафедрах факультету 

«Економіки та бізнесу» було проведено наступні заходи: 

1. У перший тиждень жовтня кожна кафедра привітала директорів та 

класних керівників з професійним святом «День вчителя»  та запросила на 

щорічний захід «День відкритих дверей ТДАТУ», запланований на 20 жовтня 

2018 року. 

2. 3 жовтня 2018 року викладач кафедри «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» Тебенко В.М. прийняла участь у профзаході, що 

відбувся у навчальних закладах м. Токмак.  

3. 11 жовтня 2018 року представники кафедри «Маркетингу» Легеза 

Д.Г. та Вертегел С.Я. разом з проректором Ломейко О.П. та деканом 

Карманом С.В. привітали НВК № 16 з 30-річним ювілеєм. 

4. Протягом місяця деканом факультету та завідуючими кафедр було 

проведено профорієнтаційну роботу зі студентами випускних курсів 

коледжів ТДАТУ та Промислово-економічного коледжу м. Мелітополь. 

Випускникам була надана детальна інформація про умови вступу до закладів 



вищої освіти у 2019 році та особливості продовження навчання у ТДАТУ. 

5. 19 жовтня 2018 року Радченко Н.Г. разом з Вороніною Ю.Є. та 

представниками студентської ради факультету Економіки та бізнесу 

відвідали профорієнтаційний захід, організований центром зайнятості 

Якимівського району, на якому було представлено факультет. 

6. 20 жовтня 2018 року кафедри факультету приймали участь у 

заході «День відкритих дверей» у ТДАТУ. На заході були присутні учні 

випускних класів ЗОШ м. Мелітополь у загальній кількості 165 осіб.    

7. 26 жовтня 2018 року в рамках проекту «Школа Успіху. 

Мелітополь 2018» на території ТДАТУ для школярів ЗОШ м. Мелітополь 

було проведено профорієнтаційні заходи під егідою факультету «Економіки 

та бізнесу» та кафедри «Облік і оподаткування». Були присутні 36 учнів 9-11 

класів. 

8. Кожною кафедрою факультету на листопад 2018-2019 навчального 

року заплановано проведення профорієнтаційних заходів за різною 

тематикою та направленістю (табл. 1). 

Таблиця 1 

Програма проведення профорієнтаційних заходів 

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя 

на  листопад 2018-2019 навчальний рік 

Назва заходу 
Дата та місце 

проведення 
Відповідальна особа 

Проведення брейн-рингу на тему: 

«Сучасні економічні професії» 

6 листопада 

2018 р. 

Кафедра «Облік і 

оподаткування» 

Проведення інтелектуально-

розважальної гри «Менеджмент-3D»  

серед школярів м. Мелітополь та 

Мелітопольського району 

9 листопада 

2018 р. 

Кафедра 

«Менеджмент» 

Проведення «Таврійського форуму 

молоді» серед школярів м. 

Мелітополь та Мелітопольського 

10 листопада 

2018р. 

Кафедри факультету 

економіки та бізнесу 



району в ТДАТУ 

Проведення Брейн-рингу серед 

школярів м. Мелітополь та 

Мелітопольського району в ТДАТУ 

на тему «Фінансова освіта - основа 

добробуту» 

15 листопада 

2018 р. 

Кафедра «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Проведення тренінгу «Брейн-ринг 

особистості» для учнів шкіл м. 

Мелітополь 

23 листопада 

2018 р. 

Кафедра 

«Маркетинг» 

Семінар – гра  
Листопад 

2018 р. 

Кафедра 

«Економіка» 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт по результатам роботи 

профорієнтаційної групи за жовтень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з 

молоддю міста. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О, БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт кафедр факультету про проведені 

профорієнтаційні заходи з молоддю міста. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

7. Різне. 

 



7.1 СЛУХАЛИ: наукового керівника д.е.н., професора СИНЯЄВУ Л.В. 

про результати навчання в денній аспірантурі ТДАТУ аспірантки кафедри 

менеджменту ЯРЧУК А.В. та представлення звіту за 3 навчальний рік за 

спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика (витяг із засідання кафедри менеджменту протокол № 4 від 

01.11.2018 р.) 

ВИСТУПИЛИ: СИНЯЄВА Л.В., ЯРЧУК А.В., КАРМАН С.В.,  

ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В., ПРУС Ю.О., НЕСТЕРЕНКО С.А. 

ВИРІШИЛИ: 7.1. Затвердити та ухвалити звіт аспірантки ЯРЧУК 

АНГЕЛІНИ ВОЛОДИМИРІВНИ  (науковий керівник – 

д.е.н., професор СИНЯЄВА Л.В.) за 3 рік навчання в 

денній аспірантурі ТДАТУ. 

7.2 Атестувати та рекомендувати до попереднього 

захисту дисертаційну роботу на тему: «Управління 

продуктивністю праці в системі забезпечення якості 

життя населення» на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 

– демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7.2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри публічного управління, 

адміністрування та права ОРТІНУ А.В. про необхідність надання викладачу 

НЕСТЕРЕНКО Олені Миколаївні творчої відпустки для закінчення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

тривалістю з 21 січня 2019 року  по 21 квітня 2019 року на підставі ч. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 45 « Про 

затвердження умов, тривалістю, порядку надання та оплати творчих 

відпусток». 



ВИСТУПИЛИ: НЕСТЕРЕНКО О.М. представлено звіт за 

результатами дисертаційної роботи на тему: «Правове виховання у 

сучасному суспільстві: теоретико-компаративістське дослідження». За даною 

тематикою дисертаційного дослідження опубліковано 6 статей у фахових 

виданнях, подано до друку у міжнародне фахове видання 1 статтю, 

результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах 13-ти 

міжнародних науково-практичних конференцій. 

На засіданні кафедри прийнято рішення підтримати надання викладачу 

НЕСТЕРЕНКО Олені Миколаївні творчої відпустки для закінчення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

тривалістю з 21 січня 2019 року по 21 квітня 2019 року. (витяг з засідання 

кафедри публічного управління, адміністрування та права протокол № 05 від 

12 листопада 2018 року) 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши звіт НЕСТЕРЕНКО Олени Миколаївни та 

рекомендацію кафедри публічного управління, 

адміністрування та права клопотати перед  Вченою 

радою університету, щодо надання творчої відпустки 

для закінчення дисертаційної роботи на тему: 

«Правове виховання у сучасному суспільстві: 

теоретико-компаративістське дослідження» на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук терміном на 3 місяця з 21 січня 2019 року по  

21 квітня 2019 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 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 


