
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
 

18 грудня 2018 р. Мелітополь № 04 

 

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 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків результатів ПМК 2. 

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 використання електронних журналів викладача. 

Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

4. Звіт кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з 

молоддю міста та профорієнтаційної групи про результати роботи за 

листопад. 

Доповідає: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана з навчальної роботи та голова 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

5. Про виконання плану роботи студентського самоврядування 

факультету за І півріччя 2018 – 2019 н.р. 

Доповідають: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. – заступник декана з організаційно-

виховної роботи; МАРЧЕНКО К.Ю. - голова студентської ради факультету 

економіки та бізнесу 
 

6. Про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів 

науково-педагогічного складу факультету за І семестр 2018 – 2019 н.р. 

Доповідають 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 

результатів ПМК 2. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Результати поточного модульного контролю 2 

студентів факультету економіки та бізнесу 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: КАРМАН С.В., ГОЛУБ Н.О., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити календарний план-графік навчального 

процесу на 2019 – 2020 навчальний рік по факультету 

економіки та бізнесу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

3.  СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г.  про стан використання 

електронних журналів викладача. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

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 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

4. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи РАДЧЕНКО Н.Г. про звіт 

кафедр факультету про проведені профорієнтаційні заходи з молоддю міста 

та профорієнтаційної групи про результати роботи за листопад. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г.  

Протягом листопада 2018 року відповідальними за профорієнтаційну 

роботу на кафедрах факультету «Економіки та бізнесу» було проведено 

наступні заходи: 

1. 6 листопада 2018 року профорієнтаційною групою кафедри «Облік 

і оподаткування» проведено профорієнтаційний захід -  брейн-рингу на тему: 

«Сучасні економічні професії» у ЗОШ № 6.  

2. Викладачі кафедри «Економіка» провели ділову інтерактивну гру 

«Раціональний вибір споживача» у закріплених загальноосвітніх закладах: 

 8 листопада 2018 року – ЗОШ № 4; 

 28 листопада 2018 року – Ліцей № 9; 

 30 листопада 2018 року – ЗОШ № 8. 

3. 9 листопада 2018 року кафедрою менеджменту було проведено 

інтелектуально-розважальну гру “Менеджмент-3D” серед школярів м. 

Мелітополь та Мелітопольського району. На заході були присутні учні 

загальноосвітніх закладів міста № 1,7,9,13,14,16,22 та 24. 

4. 10 листопада 2018 року кафедрами факультету Економіки та 

бізнесу було проведено Перший Таврійський форум талановитої молоді 

«Melit-2018». 

Форум проходив в три етапи: урочисте відкриття, робота за секціями, 

проведення майстер – класів, нагородження учасників. Загалом  у форумі 

взяли участь 51 учасник – представники з усіх загальноосвітніх закладів м. 

Мелітополь. 



5. 15 листопада 2018 року викладачами кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» було проведено профорієнтаційний захід – 

брейн-ринг «Фінансова освіта – основа добробуту» з метою ознайомлення 

випускників шкіл з особливостями напряму підготовки «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

У заході прийняли участь команди учнів випускних класів 

загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя: 

 ЗОШ № 1; 

 Ліцей № 10; 

 Ліцей № 5; 

 НВК № 16; 

 Мелітопольський коледж ТДАТУ. 

Загальна кількість учасників склала 30 осіб. 

6. 23 листопада 2018 року викладач кафедри «Облік і 

оподаткування» к.е.н., доцент Сахно Л.А. та к.т.н., ст. викладач Бондар А.М. 

відвідали ЗОШ № 6 та № 20 м. Мелітополя.  Під час зустрічі майбутніх 

абітурієнтів було ознайомлено з особливостями студентського життя та 

умовами навчання в ТДАТУ. Перед студентами виступили представники 

студентського активу Стоєва Т. 41 ОА та Бончужна Л. 21 МБМК. 

7. 23 листопада 2018 року факультетом «Економіки та бізнесу» було 

організовано та проведено семінар про особливості навчання у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті для 

керівників загальноосвітніх закладів м. Мелітополь. На заході були присутні 

представники всіх навчальних закладів міста. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про результати роботи 

профорієнтаційної групи за листопад. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



5. СЛУХАЛИ: заступника декана з виховної роботи факультету 

економіки та бізнесу ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. про виконання плану роботи 

студентського самоврядування факультету за І півріччя 2018 – 2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., МАРЧЕНКО К.Ю. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Інформацію прийняти до відому. 

5.2 Затвердити звіт роботи студентського 

самоврядування факультету за І півріччя 2018 – 2019 

навчального року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів науково-

педагогічного складу факультету за І семестр 2018 – 2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В., 

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О, БОЛТЯНСЬКА Л.О. 

ВИРІШИЛИ: 6.1. Затвердити звіт виконання роботи кафедр 

факультету економіки та бізнесу. 

6.2. Затвердити виконання індивідуальних планів 

науково-педагогічного складу факультету за І семестр 

2018 – 2019 навчальний рік. 

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 


