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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Обрання за конкурсом на посади 
Доповідає: Безверхня Ю.В. – секретар вченої ради факультету 
 

2. Підсумки атестації студентів за березень та результати складання 

ПМК-І. 
Доповідають заступники декана з навчальної роботи АГЄЄВА І.В., 

РАДЧЕНКО Н.Г. 
 

3. Затвердження освітньо-професійних програм факультету у 

відповідності до нових 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. 
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 впровадження дуальної освіти на факультеті. 
Доповідає: КАРМАН С.В. – декан факультету економіки та бізнесу 
 

6. Різне. 



1. Обрання за конкурсом на посади 

1.1 СЛУХАЛИ: секретаря вченої ради факультету економіки та бізнесу 

БЕЗВЕРХНЮ Ю.В. про обрання на посаду декана факультету економіки та 

бізнесу к.е.н., доцента КАРМАНА С.В. терміном згідно чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади декана факультету економіки та бізнесу 

надійшла одна заява від КАРМАНА Сергія Вікторовича.  

Доповідачем були стисло освітлені основні результати діяльності на 

посаді декана факультету економіки та бізнесу за термін 2015 – 2019 рр.  

На зборах трудового колективу факультету економіки та бізнесу 

Таврійського державного агротехнологічного університету 10 квітня 2019 року 

було рекомендовано підтримати кандидатуру КАРМАНА С.В. на обрання 

посади декана факультету економіки та бізнесу згідно чинного законодавства. 

Є пропозиція: внести кандидатуру КАРМАНА С.В. до бюлетеня для 

таємного голосування щодо обрання його за конкурсом на посаду декана 

факультету економіки та бізнесу терміном згідно чинного законодавства. 

Підсумки голосування. 

ГОЛУБ Н.О. Зачитала протокол № 1 засідання лічильної комісії 

Вченої ради факультету від 18.04.2019 року про розподіл обов’язків серед 

членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

Протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування. 

Балотувався КАРМАН С.В. щодо обрання на посаду декана факультету 

економіки та бізнесу терміном згідно чинного законодавства, присутні 15 

осіб з 18  членів ради, роздано бюлетенів – 14 (претендент є членом вченої 

ради факультету), виявилось бюлетенів в урні – 14, «за» – 14, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ: 1. Протокол № 2 лічильної комісії від 18.04.2019 року 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаді декана факультету економіки та бізнесу 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КАРМАНА С.В. обраним на посаду декана 

факультету економіки та бізнесу. 

 



1.2 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри маркетингу д.е.н. ЛЕГЕЗУ Д.Г.  

про переведення старшого викладача кафедри маркетингу к.е.н. 

КОНОВАЛЕНКО А.С. на посаду доцента кафедри маркетингу терміном до 

30.06.2022 року. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри маркетинг надійшла одна заява 

від КОНОВАЛЕНКО А.С. (доповідачем були стисло освітлені основні 

результати науково-методичної та організаційної роботи претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченій раді факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри маркетингу КОНОВАЛЕНКО А.С. 

терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру КОНОВАЛЕНКО А.С. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри маркетингу до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ГОЛУБ Н.О. Зачитала протокол № 3 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася КОНОВАЛЕНКО А.С. щодо обрання на посаду посаді 

доцента кафедри маркетингу терміном згідно чинного законодавства, 

присутні 15 осіб з 18  членів ради, роздано бюлетенів – 15, виявилось 

бюлетенів в урні – 15, «за» – 15, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – 

немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 3 лічильної комісії від 18.04.2019 року 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри маркетингу затвердили 

одноголосно. 

2. Вважати КОНОВАЛЕНКО А.С. обраною на посаду 

доцента кафедри маркетингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

1.3 СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри маркетингу ГОЛУБ Н.О. про 

продовження доцента кафедри обліку і оподаткування к.е.н. ДЕМЧУК О.М. на 



посаду доцента кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.2022 року. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку і оподаткування 

надійшла одна заява від ДЕМЧУК О.М. (доповідачем були стисло освітлені 

основні результати науково-методичної та організаційної роботи 

претендента).  

На засіданні конкурсної комісії та ректором університету одноголосно 

прийнято рішення рекомендувати Вченої ради факультету про подовження 

терміну праці на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування  

ДЕМЧУК О.М. терміном до 30.06.2022 року. 

Внести кандидатуру ДЕМЧУК О.М. до бюлетеня для таємного 

голосування на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування  

до 30.06.2022 року. 

Підсумки таємного голосування: 

ГОЛУБ Н.О. Зачитала протокол № 4 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування. 

Балотувалася ДЕМЧУК О.М. щодо обрання на посаду посаді доцента 

кафедри обліку і оподаткування терміном до 30.06.1922 року, присутні  

15 осіб з 18 членів вченої ради факультету, роздано бюлетенів – 15, 

виявилось бюлетенів в урні – 15, «за» – 15, «проти» – немає, «недійсних 

бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ:  1. Протокол № 4 лічильної комісії від 18.04.2019 року 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаду доцента кафедри обліку і оподаткування 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати ДЕМЧУК О.М. обраною на посаду доцента 

кафедри обліку і оподаткування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

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



студентів за березень та результати складання ПМК-І. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 

ВИРІШИЛИ:  2.1 Інформацію прийняти до відома. 

2.2 Випусковим кафедрам факультету забезпечити 

процес відпрацювання не атестацій та коригування 

рейтингу студентів за ПМК  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

3.  СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В. про затвердження освітньо-професійних 

програм факультету у відповідності до нових 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: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., ГОЛУБ 

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

ВИРІШИЛИ:  4.1 Інформацію прийняти до відома. 

4.2 Затвердження освітньо-професійних програм 

факультету у відповідності до нових 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. 

4.3 Освітньо-професійні програми факультету 

розмістити на сайті факультету та університету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 



4. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи та голову 

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. 

про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

ВИСТУПИЛИ: РАДЧЕНКО Н.Г. Протягом березня профорієнтаційна 

робота на факультеті проводилась відповідно до плану та була зосереджена, 

переважно на забезпеченні умов для участі учнів випускних класів у ІІ турі 

предметних олімпіад ТДАТУ. 

Крім того, кафедри також проводили із закріпленими навчальними 

закладами різні профорієнтаційні заходи, представлені у табл.1: 

Таблиця 1 

Перелік профорієнтаційних заходів за березень 2019 року 

Назва заходу 
Навчальний заклад, що 

приймав участь 

Дата  

проведення заходу 

Кафедра «Публічне управління, адміністрування та право» 

Інтелектуальна гра на тему: 

«Державний устрій країн 

Євросоюзу з залученням 

викладача німецької мови по 

програмі APOLLO, Jana 

Bernharat» 

ЗОШ №23 
13.03.2019 р., 

20.03.2019 р. 

Мелітопольська 

спеціалізована школа-

інтернат «Творчість» 

14.03.2019 р. 

ЗОШ №15 19.03.2019р. 

Мелітопольський  

ліцей – інтернат 
20.03.2019 р. 

Кафедра «Менеджмент» 

Екскурсія до ТДАТУ для  

випускників 9 та 10 класів  

ЗОШ 22 міста Мелітополя 

ЗОШ 22 19.03.2019 

Кафедра «Маркетинг» 

Тренінг «Логістика  

у повсякденному житті» 

НВК № 16 

ЗОШ № 11 

Ліцей № 9 

ЗОШ № 25 

ЗОШ № 14 

Фруктовська ЗОШ 

22.03.2019 р. 

Тренінг 

«Особистий бренд» 

Ліцей №19 

Ліцей № 10 

Ліцей № 9 

ЗОШ № 11 

ЗОШ № 1 

Семенівська ЗОШ 

26.03.2019 р. 



 

Тренінг  

«Бізнес модель Канвас» 

Оріхівський  

коледж ТДАТУ 
19.03.2019 р. 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Просвітницький захід 

«Всесвітній тиждень грошей 

2019» 

(Global Money Week) 

ЗОШ № 25 14 березня 2019 р. 

Ліцей № 10 18 березня 2019 р. 

Ліцей «Творчість» 19 березня 2019 р. 

ЗОШ № 23 20 березня 2019 р. 

ЗОШ № 13 21 березня 2019 р. 

Ліцей № 9 
22 березня 2019 р. 

ЗОШ № 1 

Ліцей № 5 3 квітня 2019 р. 

Ногайський  

коледж ТДАТУ 
27 березня 2019 р. 

Брейн-ринг на тему: 

«Фінансова освіта – основа 

добробуту». 

Мелітопольський 

коледж ТДАТУ 
28 березня 2019 р. 

 

Протягом березня у навчальних закладах міста було організовано 

батьківські збори, у проведенні яких приймали участь й відповідальні за 

профорієнтаційну роботу на кафедрах факультету: 

Дата проведення Навчальний заклад Відповідальна особа 

12 березня 2019 року 
ЗОШ № 22 

(9 класи) 

Нестеренко С.А. 

Бочарова Н.О. 

20 березня 2019 року ЗОШ № 7 
Нестеренко С.А. 

Бочарова Н.О. 

4 березня 2019 року  Ліцеї №10 

Радченко Н.Г.,  

Якушева І.Є. 

Мітков В.Б. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про результати роботи 

профорієнтаційної групи за березень. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

5.  СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи факультету 

економіки та бізнесу АГЄЄВУ І.В. про стан впровадження дуальної освіти на 



факультеті 

ВИСТУПИЛИ: БОЛТЯНСЬКА Л.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., ГОЛУБ 

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

ВИРІШИЛИ:  6.1 Інформацію прийняти до відома. 

6.2 Подовжити практику дуального навчання на 

факультеті. Акцентувати увагу випускових кафедр н6а 

проведені атестацій студентів за дуальною формою 

навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради  

факультету економіки та бізнесу, доцент І.В. АГЄЄВА  

 

 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ  

засідання вченої ради факультету економіки та бізнесу ТДАТУ 

з протоколу № 08 від 18 квітня 2019 р. 

 

 

ПРИСУТНІ: 15 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

 

1.1 СЛУХАЛИ: секретаря вченої ради факультету економіки та бізнесу 

БЕЗВЕРХНЮ Ю.В. про обрання на посаду декана факультету економіки та 

бізнесу к.е.н., доцента КАРМАНА С.В. терміном згідно чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. на оголошений конкурс щодо 

заміщення вакантної посади декана факультету економіки та бізнесу 

надійшла одна заява від КАРМАНА Сергія Вікторовича.  

Підсумки голосування. 

ГОЛУБ Н.О. Зачитала протокол № 1 засідання лічильної комісії 

Вченої ради факультету від 18.04.2019 року про розподіл обов’язків серед 

членів лічильної комісії, який приймається до відому. 

Протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування. 

Балотувався КАРМАН С.В. щодо обрання на посаду декана факультету 

економіки та бізнесу терміном згідно чинного законодавства, присутні 15 

осіб з 18  членів ради, роздано бюлетенів – 14 (претендент є членом вченої 

ради факультету), виявилось бюлетенів в урні – 14, «за» – 14, «проти» – 

немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

ВИРІШИЛИ: 1. Протокол № 2 лічильної комісії від 18.04.2019 року 

щодо результатів таємного голосування при обранні на 

посаді декана факультету економіки та бізнесу 

затвердили одноголосно. 

2. Вважати КАРМАНА С.В. обраним на посаду декана 

факультету економіки та бізнесу. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради  

факультету економіки та бізнесу, доцент І.В. АГЄЄВА  

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

економіки та бізнесу, доцент Ю.В. БЕЗВЕРХНЯ 


