
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

27 січня 2021 р. Мелітополь № 05 

 

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. Підсумки складання зимової екзаменаційної сесії; аналіз організації 

навчального процесу для студентів, що мали дозвіл навчатися за 

індивідуальним графіком та дуальною формою навчання у 1 семестрі, 

їх якість та успішність. 
Доповідають ОРТІНА Ганна  – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. РАДЧЕНКО Наталя, доц. ГОЛУБ Наталя 
 

2. Про стан розробки навчальних планів та ОПП на 2021-2022 н.р. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 
 

3. Про підготовку кафедр до державної атестації здобувачів вищої освіти 

за другим (магістерським) рівнем. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 
 

4. Про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів НПП 

факультету за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та 

бізнесу, завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 
 

5. Стан працевлаштування випускників факультету ОР «Магістр» 
Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 
Начальник відділу зв’язків з виробництвом Сингаєвський В.А. 

6. Різне. 

  



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

про підсумки складання зимової екзаменаційної сесії; аналіз організації 

навчального процесу для студентів, що мали дозвіл навчатися за 

індивідуальним графіком та дуальною формою навчання у 1 семестрі, їх 

якість та успішність. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Наталя, ГОЛУБ Наталя  

ВИРІШИЛИ: Результати зимової сесії затвердити, інформацію по 

факультету економіки та бізнесу прийняти до відому 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про стан розробки навчальних планів та ОПП на 2021-2022 н.р.. 

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:  2.1 Розробити проекти навчальних та робочих 

навчальних планів у відповідності до вимог чинного 

законодавства і надати декану  до 15 лютого 2021 року. 

2.2 Гарантам ОПП забезпечити вибіркову компонентну 

в навчальних планах відповідно до стандартів та 

акредитаційних вимог.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про підготовку кафедр до державної атестації здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем. 

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

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

ВИРІШИЛИ:  3.1 Затвердити графіки підготовки магістрів до 

державної атестації 

3.2 Затвердити екзаменаційні білети до КДКЕ. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19 осіб 

«ПРОТИ» – немає 



«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів НПП 

факультету за 1 семестр 2020-2021 н.р. 

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

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

ВИРІШИЛИ:  Провести моніторинг актуального стану виконання 

індивідуальних планів НПП факультету. Відповідальні 

– завідувачи кафедрами. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 19  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

про стан працевлаштування випускників факультету ОР «Магістр». 

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

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

ВИРІШИЛИ:  Розгляд стану працевлаштування випускників 

факультету економіки та бізнесу за ОР «Магістр» 

перенести на наступне засідання Вченої ради 

факультету економіки та бізнесу. 

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 


