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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 зимової сесії 2018 – 2019 н.р. 

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

2. Про стан розробки навчальних планів та освітньо-професійних програм 

на 2019 – 2023 роки. 

Доповідає: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

3. Про хід підготовки кафедр факультету до державної атестації 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. 

Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

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

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

5. Різне. 



1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про підведення підсумків 

зимової сесії 2018 – 2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: АГЄЄВА І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. За результатами зимової 

сесії середній бал по факультету в цілому становить 3,7 балів; успішність – 97% 

та якість – 50,7%. У розрізі спеціальностей маємо наступні результати (табл. 1) 

Таблиця 1 

Результати зимової сесії 2018-2019 навчального року 

факультету економіки та бізнесу (у розрізі спеціальностей) 

Спеціальності 
Показники 

Середній бал Успішність,% Якість,% 

Облік і оподаткування 3,8 98,7 54,8 

Маркетинг  3,7 94,0 47,7 

Економіка 3,7 98,0 45,7 

Менеджмент 3,7 99,5 49,8 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
3,9 98,5 58,8 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
3,6 96,0 45,2 

Публічне управління та 

адміністрування 
3,78 98,3 57,3 

Туризм 3,79 100 53,6 
 

Загальна кількість студентів «відмінників» становила 66 осіб, у т.ч.: 

̶ 13 осіб – Облік та оподаткування; 

̶ 17 осіб – Маркетинг; 

̶ 12 осіб – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

̶ 14 осіб – Фінанси, банківська справа та страхування; 

̶ 9 осіб – Менеджмент; 

̶ 1 особа – Туризм; 

̶ 0 – Економіка та Публічне управління та адміністрування. 

Кількість студентів, які навчаються на «добре» та «відмінно» становить 

125 осіб, у т.ч.: 

̶ 31 осіб – Маркетинг; 

̶ 22 осіб – Облік та оподаткування; 



̶ 21 осіб – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

̶ 20 осіб – Фінанси, банківська справа та страхування; 

̶ 14 осіб – Економіка; 

̶ 11 осіб – Менеджмент; 

̶ 4 осіб – Публічне управління та адміністрування; 

̶ 2 осіб – Туризм. 

За кожною спеціальністю факультету за показником «якість» визначені 

найкращі групи студентів: 

Спеціальність Група 
Показник якості 

навчання, % 

Маркетинг  41 МК 83,3 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 21сПТ 78,57 

Економіка 11сЕМ 72,2 

Менеджмент 31МН 67,71 

Облік та оподаткування 11 ОО 62,5 

Публічне управління та адміністрування 11ПУ 58,44 

Фінанси, банківська справа та страхування 11 ФБ 58,3 

Туризм 11 ТР 53,57 
 

За результатами зимової сесії було відраховано наступних студентів: 

1. Спеціальність «Маркетинг» - Харенко О.Г. -11 МК, Деканоідзе В.О. 

– 11 МБМК; 

2. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» - 

Харенко Г.Г. – 11 ФБ, Гуріна А. – 31 ФБ. 

3. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» - 

Лотоцький Б.А. - 11 ПУ. 

4. Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» - 

Сердюкова В.С. – 11 МБПТ.   

ВИРІШИЛИ:  Результати зимової сесії затвердити, інформацію по 

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 стан розробки навчальних планів та освітньо-професійних програм на 

2019 – 2023 роки. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ГОЛУБ Н.О., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

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

ВИРІШИЛИ:  Взяти за основу для розробки освітньо-професійних 

програм типовий варіант ОПП Таврійського 

державного агротехнологічного університету і зміст 

проектів освітньо-професійних програм МОН. 

Проектним групам та випусковим кафедрам розробити 

навчальні плани на 2019 – 2023 роки з урахуванням 

вимог проектів ОПП. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про хід підготовки кафедр факультету до державної атестації здобувачів 

вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  3.1 Декану підготувати Накази про допуск до 

державної атестації здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем. 

3.2 Підготовку здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем проводити згідно графіків 

погодженими з кафедрами та затвердженими 

деканатом. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



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

стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. 14-16 січня 2019 року викладачами 

та студентами факультету економіки та бізнесу було проведено заходи 

присвячені святкуванню Нового року «Українські щедрівки» у випускних 

класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Мелітополя з метою 

популяризації традиційних українських свят. 

Привітання навчальних закладів відбувалось відповідно до графіку: 

̶ 14 січня: Ліцей № 5 (3 класи), ліцей № 10 (4 класи), ЗОШ № 1  

(1 клас), ЗОШ № 11 (1 клас), № 13 (1 клас), ЗОШ № 7 (1 клас), ліцей № 9, 

ЗОШ № 22 (1 клас) 

̶ 15 січня: ЗОШ № 20, НВК № 16 (2 класи), Ліцей № 19 (2 класи),  

СШ № 23, ЗОШ № 14 (2 класа), ЗОШ № 15, ЗОШ № 4 

̶ 16 січня: 8, ЗОШ № 6 (1 клас), ЗОШ № 24 (2 класи), СШ № 25  

(2 класи), ліцей «Творчість» (3 класи), ліцей-інтернат (3 класи) 

У заході приймали активну участь наступні студенти факультету: 

1. Іванова О. – 11 сОО 

2. Демідова А. – 11 ОО 

3. Мартинова Н. – 21 МН 

4. Грабовська Я. – 11 ПТ 

5. Коптяєв Д. – 11 ТР 

6. Овєсков О. – 11 ТР 

18 січня 2019 року у межах профорієнтаційної роботи співробітниками 

кафедри були відвідані наступні школи Великолепетиського та 

Горностаївського районів Херсонської області: Великолепетиська ЗОШ № 1; 

Великолепетиська ЗОШ № 2; Горностаївська ЗОШ № 1 та Каїрська ЗОШ та 

проведено наступні заходи: 

̶ бесіда з учнями випускних класів, запрошення їх на навчання, 

надання учням інформації про спеціальності ТДАТУ, умови навчання, 

особливості вступу 2019 року тощо. 



̶ проведено анкетування із з’ясуванням того, які спеціальності 

цікавлять випускників та на які дисципліни вони мають намір подавати заяву 

для проходження ЗНО 2019. 

̶ доведено інформацію про можливість прийняття участі у 

Всеукраїнській олімпіаді ТДАТУ. 

Протягом січня відповідальні за профорієнтаційну роботу приймали 

участь у проведенні батьківських зборів разом з представниками інших 

факультетів: 

25.01.2019 р. – ліцей № 5 (Тебенко В.М. та Мітков В.Б.) 

31.01.2019 р. - ліцей «Творчість» (Вороніна Ю.В.) 

Протягом січня кафедри працювали з випускниками закріплених 

навчальних закладів з метою залучення їх до участі у Всеукраїнській 

олімпіаді ТДАТУ для професійної орієнтації вступників: 

21-23 січня 2019 року – Ліцей 19; 

24-25 січня 2019 року – Ліцей 5; 

23-24 січня 2019 року – Ліцей 1; 

24 січня 2019 року – ЗОШ № 23; 

24 січня 2019 року – ЗОШ № 1 та ЗОШ № 13. 

Робота по проведенню олімпіади буде проводитись й у наступному 

місяці до 01 березня 2019 року. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про результати роботи 

профорієнтаційної групи за січень. 

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 


