
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12 березня 2019 р. Мелітополь № 07 

 

 

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. Підсумки атестації студентів за лютий. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., 

РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

2. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та статистика 

реєстрації випускників шкіл міста на ЗНО. 
Доповідає: РАДЧЕНКО Н.Г. – заступник декана з навчальної роботи та 

голова профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

3. Формування випуску фахового наукового збірника факультету. 
Доповідає: ДЕМЧЕНКО І.В.  – заступник головного редактора 
 

4. Про стан виконання контрактів науково-педагогічних працівників 

факультету та забезпечення пунктів професійної активності. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу, 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Про стан підготовки та реєстрації випускників першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти до складання ЗНО з іноземної мови. 
Доповідають: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу; 

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу; РАДЧЕНКО Н.Г. – 

заступник декана з навчальної роботи та голова профорієнтаційної групи 

факультету економіки та бізнесу 
 



6. Затвердження базових навчальних планів підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019 – 2023 рр. та підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019 – 2021 рр. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

7. Затвердження робочих навчальних планів  та графіку навчального процесу 

по освітньо-професійним програмам факультету на 2019-2020 н.р. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

8. Різне. 
 

 

 

1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В., РАДЧЕНКО Н.Г. про підсумки атестації 

студентів за лютий. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Звернути увагу випусковим кафедрам на статистику та 

динаміку пропусків занять без поважних причин. 

Кураторам провести виховну роботу зі студентами. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

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

аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та статистика 

реєстрації випускників шкіл міста на ЗНО. 

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

НЕСТЕРЕНКО С.А., ЯЦУХ О.О., ГОЛУБ Н.О., ЛЕГЕЗА Д.Г., ОРТІНА Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Зосередити зусилля профорієнтаційної роботи на 

потенціальних абітурієнтах, що обрали профільні ЗНО 

для вступу на спеціальності факультету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



3.  СЛУХАЛИ: заступника головного редактора Збірника наукових праць 

ТДАТУ (економічні науки) ДЕМЧЕНКО І.В. про формування випуску 

фахового наукового збірника факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. Присвоєння публікаціям в Збірник 

наукових праць ТДАТУ (економічні науки) індексу DOI. 

Ідентифікатор цифрового об’єкту (DOI) – стандарт міжнародного 

зразка, сутність якого полягає у фіксації та одержанні відомостей щодо 

документу або наукової праці, які розміщені в мережі Інтернет. DOI охоплює 

найменування праці, її місцезнаходження, а також вихідні дані щодо 

видання. Використовується з метою поширення серед міжнародної наукової 

спільноти авторського доробку за збільшення ймовірності його цитувань. 

ВИРІШИЛИ:  З метою приведення практики видавничої діяльності 

до сучасних міжнародних вимог затвердити 

присвоєння ідентифікатору цифрового об’єкту (DOI) 

авторським матеріалам, які розміщено в Збірнику 

праць ТДАТУ (економічні науки). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан виконання контрактів науково-педагогічних працівників факультету 

та забезпечення пунктів професійної активності. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  4.1 Інформацію про поточний стан відповідності НПП 

факультету пунктам професійної активності прийняти 

до відому. 

4.2 Випусковим кафедрам забезпечити відповідність 

НПП на рівні 9 – 10 пунктів професійної активності. 

Прийняти рівень професійної активності за основний 

критерій при укладанні контрактів. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

5. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. про стан підготовки та реєстрації випускників 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до складання ЗНО з іноземної 

мови. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. 

ВИРІШИЛИ: 5.1 Інформацію прийняти до відому. 

5.2 Випусковим кафедрам провести аналіз 

відвідування занять з іноземної мови та організувати 

проведення пробного ЗНО. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

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

про затвердження базових навчальних планів підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019 – 2023 рр. та підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019 – 2021 рр. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: 6.1 Інформацію прийняти до відому. 

6.2 Проекти навчальних планів попередньо узгоджені  

між випусковими кафедрами, пройшли попередній 

розгляд в навчальній частині на відповідність вимогам 

ОПП та графіку підготовки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 18 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 



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

про затвердження робочих навчальних планів та графіку навчального 

процесу по освітньо-професійним програмам факультету на 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ: Робочі плани виконані у відповідності з базовими 

навчальними планами та графіком навчального 

процесу на 2019 – 2020 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 


