
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

18 лютого 2019 р. Мелітополь № 06 

 

 

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 

 

ЗАПРОШЕНІ: д.ф.н., професор кафедри «Маркетинг» ОЛЕКСЕНКО Р.І. 

 

 

ПРИСУТНІ: 16 осіб з 18 членів факультету 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Обрання за конкурсом на посади 
Доповідає: КАРМАН С.В. - декан факультету економіки та бізнесу 

 

2. Формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і освітніх 

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

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

3. Попередній розгляд навчальних планів факультету. 
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. Про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та 

олімпіад зі спеціальностей. 
Доповідають завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 



6. Про стан підготовки до державної атестації магістрів. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

7. Про стан формування редакційної колегії та редакційної політики 

наукового фахового збірника факультету. 
Доповідають: КАРМАН С.В. - декан факультету економіки та бізнесу, 

ДЕМЧЕНКО І.В.  – заступник головного редактора 
 

8. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЯЦУХ О.О. про обрання на посаду доцента кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування ДЕМЧЕНКО І.В. терміном на 3 роки. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування надійшла одна заява від ДЕМЧЕНКО І.В. (доповідачем були 

стисло освітлені основні результати науково-методичної та організаційної 

роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії прийнято рішення рекомендувати 

Вченої раді факультету про подовження терміну праці за контрактом на 

посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ДЕМЧЕНКО І.В.  терміном до 30.06.2022 року. 

ВИРІШИЛИ: внести кандидатуру ДЕМЧЕНКО І.В. до бюлетеня для 

таємного голосування на посаду доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування терміном до 30.06.2022 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і  

освітніх рівнів. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ОРТІНА Г.В., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЯЦУХ О.О., ЛЕГЕЗА Д.Г. 



ВИРІШИЛИ:  Затвердити програму вступних іспитів в розрізі 

спеціальностей і освітніх рівнів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про попередній розгляд навчальних планів факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Перевірити послідовність навчальних дисциплін на 

відповідність структурно-логічним схемам підготовки 

фахівців за певними освітніми рівнями та 

спеціальностями. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 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» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та 

олімпіад зі спеціальностей. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  5.1 Затвердити результати І турів предметних 

олімпіад.  

5.2 Кафедрам розробити графік підготовки до ІІ туру 

предметних олімпіад з урахуванням термінів їх 

проведення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



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

про стан підготовки до державної атестації магістрів. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., БОЛТЯНСЬКА Л.О., 

ЯЦУХ О.О., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Декану підготувати Накази про допуск до 

державної атестації магістрів. 

6.2 Підготовку здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем проводити згідно графіків 

погодженими з кафедрами та затвердженими 

деканатом. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

7. СЛУХАЛИ: заступника головного редактора ДЕМЧЕНКО І.В. про стан 

формування редакційної колегії та редакційної політики наукового фахового 

збірника факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО І.В., ЛЕГЕЗА Д.Г., ОЛЕКСЕНКО Р.І., 

ПРУС Ю.О.  

КАРМАН С.В. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України» необхідно переглянути склад секцій видання 

«Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки)». 

Окремої задачею постає необхідність залучення до складу провідних 

фахівців відповідного напряму із науковим ступенем «доктор економічних 

наук», професійна активність яких підтверджена публікаціями у 

наукометричних базах Scopus та/або Web of Science.  

ВИРІШИЛИ:  7.1 Інформацію прийняти до відому. 



7.2 Активізувати роботу по оновленню секцій 

наукового видання із залученням провідних фахівців, 

здатних забезпечити реалізацію редакційної політики 

Збірника наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) 

відповідно до вимог МОН. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 16 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 


