
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ 

 

14 грудня 2021 р.                         Мелітополь № 04 

 

Засідання Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу ТДАТУ 

 

 

Голова Вченої ради факультету економіки та бізнесу професор Ганна ОРТІНА 

Секретар Вченої ради факультету економіки та бізнесу доцент Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 18 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

ЗАПРОШЕНІ: к.е.н., доцент ГРИЦАЄНКО Галина 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про хід виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Доповідають:  проф. ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 

2. Про стан та перспективи розвитку ОПП «Підприємництва, торгівля та 

біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Доповідають: гарант ОПП - доц. ГРИЦАЄНКО Галина,  

зав. кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

доц. БОЛТЯНСЬКА Лариса 

 

3. Про стан та перспективи розвитку ОПП «Маркетинг» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Доповідають: зав. кафедри «Маркетинг»  проф. ЛЕГЕЗА Дар’я 

 



4. Підсумки роботи студентської ради факультету економіки та бізнесу за 

2021рік та мета, задачі роботи студентської ради факультету у 2022р. 

Доповідають: заступник декана з виховної роботи 

доц. ВАСИЛЬЧЕНКО Олена, голова студентської ради факультету 

БУЛГАКОВА Тетяна 

 

5. Про використання електронних журналів викладачів під час сесії 

Доповідають:  проф. ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та 

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

 

6. Підсумки проходження виробничої практики здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 281 «Публічне 

управління та адміністрування» і 242 «Туризм» та затвердження звітів 

Доповідають: проф. ОРТІНА Ганна  – декан факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 

 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про хід 

виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, ДЕМЧЕНКО 

Іван, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, 

ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Графік та стан підготовки кваліфікаційної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти прийняти до 

відома 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

2. СЛУХАЛИ: гаранта ОПП «Підприємництва, торгівля та біржова діяльність» 



ГРИЦАЄНКО Галину про стан та перспективи розвитку ОПП 

«Підприємництва, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ЛЕГЕЗА Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома та продовжити 

роботу у цьому напрямку 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри «Маркетинг» ЛЕГЕЗУ Дар’ю про стан та 

перспективи розвитку ОПП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома та продовжити 

роботу у цьому напрямку 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника декана з виховної роботи ВАСИЛЬЧЕНКО Олену 

та голову студентської ради факультету БУЛГАКОВУ Тетяну про підсумки 

роботи студентської ради факультету економіки та бізнесу за 2021рік та мету, 

задачі роботи студентської ради факультету у 2022р. 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, КАРМАН 

Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, 

ДЕМЧЕНКО Іван. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт роботи студентської ради факультету 

економіки та бізнесу за 2021рік 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 



 

5. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

використання електронних журналів викладачів під час сесії 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ГОЛУБ Наталія, БОЛТЯНСЬКА 

Лариса, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, 

ЛЕГЕЗА Дар’я, ДЕМЧЕНКО Іван 

ВИРІШИЛИ:  Посилити контроль з боку завідуючих кафедр за 

своєчасністю заповнення електронних журналів та 

відповідністю електронних відомостей оцінками в 

залікових книжках 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

6. СЛУХАЛИ: декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

підсумки проходження виробничої практики здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 281 «Публічне 

управління та адміністрування» і 242 «Туризм» та затвердження звітів 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталія, ГОЛУБ Наталія, КАРМАН 

Сергій, ОЛЕКСЕНКО Роман. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіти з проходження виробничих практик 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальностями 281 «Публічне управління 

та адміністрування» і 242 «Туризм»   

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

7. РІЗНЕ: 

7.1 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри  бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму КАРМАНА Сергія про започаткування освітньої програми «Туризм» 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 242  «Туризм» 



ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, БОЛТЯНСЬКА Лариса, НЕСТЕРЕНКО 

Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, ДЕМЧЕНКО Іван. 

ВИРІШИЛИ:  Клопотати перед Вченою радою університету про 

започаткування освітньої програми «Туризм» підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

за спеціальністю 242  «Туризм» 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

 

7.2 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності БОЛТЯНСЬКУ Ларису про започаткування освітньої програми 

«Підприємництво та бізнес-технології» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076  «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

ВИСТУПИЛИ: ОРТІНА Ганна, КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО 

Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА Дар’я, ДЕМЧЕНКО Іван. 

ВИРІШИЛИ:  Клопотати перед Вченою радою університету про 

започаткування освітньої програми «Підприємництво та 

бізнес-технології» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 

076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

   

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, професор 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 


