
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 
 

ПРОТОКОЛ 
 

10 грудня 2019 р. Мелітополь № 04 

 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 
 

 

ТВО голова вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Н.Г. РАДЧЕНКО 

Секретар вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 

 

ПРИСУТНІ: 17 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. 
Доповідають Радченко Н.Г. – заступник декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу та завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

2. Підведення результатів ПМК 2, засідань кафедр з питань порушення 

навчальної дисципліни. 
Доповідають ГОЛУБ Н.О., РАДЧЕНКО Н.Г. 

 

3. Про підготовку навчальних планів на 2020-2021 н. р. 
Доповідають: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про стан використання електронних журналів викладача. 
Доповідає РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декан факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за листопад. 
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. Про виконання плану роботи студентського самоврядування 

факультету на І півріччя  2019-2020 н. р. 
Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з організаційно-виховної роботи; 

МАРЧЕНКО К.Ю. - голова студентської ради факультету економіки та бізнесу 
 



8. Про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів 

науково-педагогічного складу факультету за 1 семестр 2019-2020 н. р. 
Доповідає РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана факультету економіки та бізнесу та 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

9. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи РАДЧЕНКО Н.Г. про 

аналіз відвідуваності занять студентами факультету, заслуховування звітів 

деканату та завідувачів кафедр із запрошенням окремих кураторів 

академічних груп. 

Упродовж листопада 2019 року відвідуваність занять студентами 

факультету покращилась. Станом на 04 листопада, загальна кількість 

пропусків становила 1288 годин, а на 25 листопада, відповідно, 1059 годин. 

Але, варто звернути увагу на групи студентів, які стабільно порушують 

дисципліну та мають найбільший відсоток пропусків: 

22 МН – куратор Сурженко Н.В.; 

31 МК – куратор Вертегел С.Я.; 

21 МК – куратор Куліш Т.В. 

За результатами моніторингу відвідуваності занять, студенти отримали 

догани та суворі догани. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., ДЕМЧЕНКО І.В., ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію взяти до відому та продовжувати роботу 

зі студентами по скороченню пропусків занять. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи РАДЧЕНКО Н.Г. 

про підведення результатів ПМК 2, засідань кафедр з питань порушення 

навчальної дисципліни. 

За результатами ПМК 2, станом на 10 грудня 2019 року, переважна 

кількість студентів факультету виконали навчальний план та не мають 

проблем щодо успішності. Але, на кожній спеціальності є студенти, які 



мають заборгованості. Особливу увагу слід звернути на наступні групи: 

41 ФБ, 31 МК, 41 МК, 11 МБМК, 21 ПТ, 21 МН та 22 МН. Крім того, 

враховуючи результати відвідування занять та успішності, окремі студенти 

рекомендовані на відрахування: 

Спеціальність «Маркетинг»: 

 Переверзєва О.Г. – 21 МК; 

 Черевко Р.М. – 21 МК; 

 Амєтка А.І. – 31 МК; 

 Шевцов О.В. – 31 МК. 

Спеціальність «Облік і оподаткування»: 

 Куксова А.В. – 21 ОО; 

Спеціальність «Менеджмент»: 

 Завгородній М.П. – 22 МН; 

Спеціальність «Туризм»: 

 Виставкін В.В. – 11 ТР; 

 Тіхомірова Т.А. – 21 ТР. 

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

КАЛЬЧЕНКО С.В., ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ДЕМЧЕНКО І.В. 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Результати поточного модульного контролю 2 

студентів факультету економіки та бізнесу прийняти 

до відому. 

2.2 Кафедрам факультету провести засідання кафедри 

із запрошенням студентів, які не виконували 

навчальний план за відповідними ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про підготовку навчальних планів на 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО І.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., 

ОРТІНА Г.В., НЕСТЕРЕНКО С.А., СОКІЛ О.Г. 



ВИРІШИЛИ:  Затвердити календарний план-графік навчального 

процесу на 2020 – 2021 навчальний рік по факультету 

економіки та бізнесу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про стан використання електронних журналів викладача. 

Поточний модульний контроль 2 завершився, з 9 грудня 2019 року 

розпочалась екзаменаційна сесія, тому по заліковим дисциплінам 

електронний журнал закривається 12 грудня. Тому звернути на це увагу аби 

не порушувати навчальний процес та своєчасно вносити зміни в журнал та 

відомості обліку успішності студентів. По закінченні семестру, електронний 

журнал повинен бути роздрукований. 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕГЕЗА Д.Г., ГОЛУБ Н.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ОРТІНА Г.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  Посилити контроль з боку завідуючих кафедр за 

своєчасністю заповнення електронних журналів та 

відповідністю електронних відомостей оцінками в 

залікових книжках. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

5. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу  та 

голову профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про звіт профорієнтаційної групи про результати роботи за 

листопад. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. упродовж листопада 2019 року 



профорієнтаційна робота на факультеті проводилась відповідно до плану 

роботи на 2019-2020 навчальний рік по наступним напрямам: 
 

1. Профорієнтаційна робота за межами м. Мелітополь. 

6 листопада 2019 р. РАДЧЕНКО Н.Г. та БОЧАРОВА Н.О. прийняли 

участь у профорієнтаційній роботі у навчальних закладах м. Енергодар, що 

закріплені за факультетом ЕтаБ. 

2. Проведення тематичних профорієнтаційних заходів з учнями 

випускних класів. 

08 листопада 2019 року  кафедрою менеджменту проведено захід 

«Менеджмент – 3 - D». 

8 листопада 2019 року кафедра обліку і оподаткування разом з 

представником профгрупи механіко-технологічного факультету МІТКОВА 

В.Б. провели профорієнтаційні   заходи у ЗОШ  № 6 з учнями 11 класу. 

Кафедрами ПТБД та ФБСС було проведено профорієнтаційний захід – 

«Урок бізнесу та фінансової грамотності»:  

08.11.2019 р. – ліцей № 5 

15.11.2019 р. – ліцей № 19 

12 листопада 2019 року була проведена ділова гра «Побудуй свою 

державу» з учнями 11-А та 11-Б класів в рамках профорієнтаційної роботи в 

ліцеї – інтернаті. 

20 листопада 2019 року у ЗОШ № 24 проведено одночасно два 

профорієнтаційні заходи: 

1) кафедрами ПУ та МН проведено Ділову гру «Найкраща країна» 

для учнів 10 класу; 

2) кафедри МН та ФБСС разом повели урок фінансової грамотності 

для учнів 11-х класів. 

27 листопада 2019 року викладачі кафедри БКМТ у Ліцеї №9 провели 

семінар на тему: «Економіка в соціальному середовищі» та 

інтелектуальну гру «Де логіка?». У ЗОШ №4 та ЗОШ №8 – семінар – 

тренінг «Цінність та корисність в «особистій» економіці». 

Тренінги з фінансової грамотності було проведено з учнями 11 класів 

наступних навчальних закладів: 

1) 12.11.2019 – ЗОШ № 11  

2) 15.11.2019 -  ЗОШ № 13  



3) 18.11.2019 – ЗОШ № 23  
 

3. Профорієнтаційна робота з випускниками коледжів.  

19 листопада 2019 викладачі кафедр БКМТ та ФБСС відвідали 

Бердянський коледж ТДАТУ та провели тематичні семінари. 

Також у листопаді кафедрою маркетингу було проведено тренінг 

«Брендинг: неймінг та колористика» для учнів шкіл та коледжів. 

4. 22 листопада 2019 року на рівні факультету було проведено Другий 

Таврійський форум талановитої молоді М – Elite 2019. 

ВИРІШИЛИ: 5.1 Інформацію прийняти до відома. 

5.2 Затвердити звіт профорієнтаційної групи про 

результати роботи за листопад. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

 

6. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу РАДЧЕНКО 

Н.Г. про звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з 

молоддю міста. 

22 листопада 2019 року на рівні факультету було проведено Другий 

Таврійський форум талановитої молоді М – Elite 2019. Метою заходу було 

обговорення широкого кола актуальних питань і залучення молоді до 

процесу визначення перспективних напрямків розвитку регіону. Форум 

проходив у три етапи: урочисте відкриття, робота за секціями, проведення 

майстер – класів, нагородження учасників.  

Учасники працювали в секціях та обговорювали актуальні питання за 

наступними напрямами: 

– стиль життя і потреби молоді; 

– погляд молоді на розвиток держави; 

– підприємництво і молодіжні ініціативи; 

– економічна освіта молоді: проблеми та перспективи; 

– погляд молоді на формування туристичного іміджу країни; 



– молодь в сучасному менеджменті: стратегії, моделі, технології; 

– фінансова грамотність очима української молоді. 

У форумі брали участь навчальні заклади, закріплені за кафедрами 

університету, а саме: ЗОШ № 15 – 6 осіб; Ліцей № 5 – 7 осіб; ЗОШ № 24 –  

9 осіб; ЗОШ № 14 – 3 особи; Ліцей «Творчість» - 5 осіб; Ліцей № 9 та ЗОШ 

№ 22 - по дві особи; ЗОШ № 23, НВК № 16, ЗОШ № 1 по одному. Загалом у 

форумі взяли участь 50 учасників. 

За результатами Форуму всі учні отримали сертифікати та пам’ятні 

подарунки від спонсорів заходу. П’ять кращих доповідачів були нагороджені 

дипломами. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ОРТІНА Г.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію прийняти до відома. 

6.2 Запланувати проведення профорієнтаційних 

заходів з молоддю міста на постійній основі та 

збільшити їх кількість протягом навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

7. СЛУХАЛИ: голову студентської ради факультету економіки та бізнесу 

МАРЧЕНКО К.Ю. про виконання плану роботи студентського 

самоврядування факультету на І півріччя  2019-2020 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт роботи студентського самоврядування 

факультету на І півріччя  2019-2020 н. р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



8. СЛУХАЛИ: заступника декана факультету економіки та бізнесу 

РАДЧЕНКО Н.Г. про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних 

планів науково-педагогічного складу факультету за 1 семестр 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО І.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., НЕСТЕРЕНКО С.А., 

ОРТІНА Г.В., КАЛЬЧЕНКО С.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., СОКІЛ О.Г. 

ВИРІШИЛИ: 8.1 Затвердити план роботи кафедр факультету 

економіки та бізнесу за І півріччя  2019-2020 н.р. 

8.2 Затвердити індивідуальні плани науково-

педагогічних працівників факультету економіки та 

бізнесу за 1 семестр 2019-2020 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВО голови Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент Н.Г. РАДЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 


