
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ДМИТРА  МОТОРНОГО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

9 березня 2021 р. Мелітополь № 07 

 

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 Наталя ШКВИРЯ 

 

ПРИСУТНІ: 17 осіб з 19 членів вченої ради факультету 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 у 2 семестрі. 

Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ здобувачів, що 

навчаються за індивідуальним графіком. 

Доповідають:  ОРТІНА Ганна  – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

заст. декана доц. ГОЛУБ Наталія. 

 

2. Про методичне забезпечення та організацію проведення навчальних та 

виробничих практик здобувачів ф-ту у 2020- 2021 навчальному році. 

Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана факультету економіки та бізнесу. 

 

3. Про роботу навчально-методичної комісії факультету. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна – в.о. декана факультету економіки та бізнесу, 

голова методичної комісії ф-ту  економіки та бізнесу,  доц. КОСТЯКОВА 

Анна. 

 

4. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та стану 



реєстрації випускників шкіл міста на ЗНО. 

Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу. 

 

5. Стан формування випуску фахового наукового збірника факультету. 

Доповідають: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

відповідальний за випуск збірника наукових праць доц. ДЕМЧЕНКО Іван  

 

6. Про стан підготовки та реєстрації випускників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти до складання ЄВІ. 

Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу. 

 

7. Про стан формування та обговорення ОПП за спеціальностями 

факультету та навчальних планів на 2021-2025 н.р (2021-2023н.р.). 

Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу. 

 

8. Затвердження звітів голів ДЕК ОР «Магістр». 

Доповідає: ОРТІНА Ганна  – в.о. декана  факультету економіки та бізнесу. 

9. Різне. 

 

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

підсумки першого рубіжного контролю та ПМК-1 у 2 семестрі та про підсумки 

роботи на інформаційному порталі ТДАТУ здобувачів, що навчаються за 

індивідуальним графіком. 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛУБ Наталія. 

ВИРІШИЛИ:  1.1. Звернути увагу кафедрам на статистику та 

                            динаміку не атестацію здобувачів. 

                             1.2. Кураторам провести    роботу зі здобувачами які не 

атестовані. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



 

2. СЛУХАЛИ: В.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про  

методичне забезпечення та організацію проведення навчальних та виробничих 

практик здобувачів ф-ту у 2020- 2021 навчальному році. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  З метою удосконалення організації проведення 

навчальних та виробничих практик здобувачів ф-ту, 

завантажити сторінку «Практична підготовка» на сайті 

кафедр нормативні документи та базу практик. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: В.о.  декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про роботу навчально-методичної комісії факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЯКОВА Анна 

ВИРІШИЛИ:  3.1. Затвердити звіт роботи навчально-методичної комісії 

факультету. 

                             3.2 Розробити та затвердити методичні вказівки до написання 

кваліфікаційної роботи на факультеті. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

4. СЛУХАЛИ: В.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та стану реєстрації 

випускників шкіл міста на ЗНО. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 



КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 

ВИРІШИЛИ: Зосередити зусилля профорієнтаційної роботи на 

                          потенціальних абітурієнтах, що обрали профільні ЗНО 

                          для вступу на спеціальності факультету  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

стан формування випуску фахового наукового збірника факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ДЕМЧЕНКО Іван. 

ВИРІШИЛИ:  З метою приведення практики видавничої діяльності 

                            до сучасних міжнародних вимог удосконалити 

інформацію щодо редакційної колегії та сторінки сайту 

де розміщено Збірник праць ТДАТУ (економічні 

науки). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

стан підготовки та реєстрації випускників першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти до складання ЄВІ. 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію прийняти до відому. 

                            6.2 Випусковим кафедрам провести аналіз 



                             відвідування занять з іноземної мови та організувати 

                             проведення пробного ЄВІ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

7. СЛУХАЛИ:  В.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну 

про стан формування та обговорення ОПП за спеціальностями факультету та 

навчальних планів на 2021-2025 н.р (2021-2023н.р.). 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 

ВИРІШИЛИ:  7.1 Інформацію прийняти до відому. 

                           7.2 Проекти навчальних планів попередньо узгоджені 

між випусковими кафедрами, пройшли попередній 

розгляд в навчальній частині на відповідність вимогам 

ОПП та графіку підготовки. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8. СЛУХАЛИ: В.о. декана факультету економіки та бізнесу ОРТІНУ Ганну про 

затвердження звітів голів ДЕК ОР «Магістр». 

 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Лариса, СОКІЛ Олег, ДЕМЧЕНКО Іван, 

КАРМАН Сергій, НЕСТЕРЕНКО Світлана, ОЛЕКСЕНКО Роман, ЛЕГЕЗА 

Дар’я. 



ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіти роботи голів ДЕК ОР «Магістр»  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 17  осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

8. РІЗНЕ: 

 

 

Голова Вченої ради факультету 

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

Ганна ОРТІНА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент 

 

 

 

 

Наталя ШКВИРЯ 

 

 

 

 

 


