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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: 19 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про хід виконання дипломних робіт магістрами та стан підготовки 

студентів  всіх ОР до КДКЕ. 
Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу 
 

2. Аналіз проведення та складання другого рубіжного контролю та  

ПМК-2. Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ 

студентів, що навчаються за індивідуальним графіком та дуальною 

формою навчання. Про підготовку факультету до екзаменаційної сесії. 
Доповідають ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

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

3. Підсумки роботи студентської Ради факультету економіки та бізнесу за 

2020 рік та мета, задачі роботи студентської Ради факультету в 2021 р. 
Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО Олена – заступник декана з виховної роботи,   

МАРТИНОВА Наталя голова студ. ради факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про використання електронних журналів викладачів під час сесії. 
Доповідають ОРТІНА Ганна  – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

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

5. Різне. 

 



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

про хід виконання дипломних робіт магістрами та стан підготовки студентів  

всіх ОР до КДКЕ. 

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:  Графік готовності дипломних робіт та стан підготовки 

до КДКЕ прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про аналіз проведення та складання другого рубіжного контролю та ПМК-2. 

Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що 

навчаються за індивідуальним графіком та дуальною формою навчання. Про 

підготовку факультету до екзаменаційної сесії. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ГОЛУБ Наталія 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Результати поточного модульного контролю 2, 

атестаційні листи (здобувачів дуальної форми 

навчання) здобувачів факультету економіки та бізнесу 

прийняти до відому. 

2.2 Кафедрам факультету провести засідання кафедри 

із запрошенням здобувачів, які не виконували 

навчальний план за відповідними ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника декана з виховної роботи факультету економіки та 

бізнесу ВАСИЛЬЧЕНКО Олена про підсумки роботи студентської Ради 

факультету економіки та бізнесу за 2020 рік та мета, задачі роботи 

студентської Ради факультету в 2021 р. 



ВИСТУПИЛИ: МАРТИНОВА Наталія, ОРТІНА Ганна 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт роботи студентського самоврядування 

факультету за І півріччя 2020-2021 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про використання електронних журналів викладачів під час сесії. 

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

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

ВИРІШИЛИ:  Посилити контроль з боку завідуючих кафедр за 

своєчасністю заповнення електронних журналів та 

відповідністю електронних відомостей оцінками в 

залікових книжках 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19  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 


