
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

 

14 травня 2019 р. Мелітополь № 09 

 

 

 

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: 15 осіб з 18 членів вченої ради факультету 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Підсумки атестації студентів за квітень. 

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

2. Про стан профорієнтаційної роботи факультету. 

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

профорієнтаційної групи факультету економіки та бізнесу 
 

3. Про стан підготовки навчальних та виробничих практик 

факультету. 

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

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

4. Про стан підготовки кафедр до складання рейтингової оцінки 

діяльності за 2018-2019 навчальний рік. 

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

завідувачі кафедр факультету економіки та бізнесу 
 

5. Різне. 



1. СЛУХАЛИ: заступників декана з навчальної роботи факультету 

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

студентів за квітень. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В., ГОЛУБ Н.О., ЯЦУХ О.О., ЛЕГЕЗА 

Д.Г., БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОРТІНА А.В. 

ВИРІШИЛИ:  1.1 Звіти до атестації студентів за квітень прийняти до 

відому та продовжувати роботу по скороченню 

кількості пропущених занять та не атестацій. 

1.2 Провести кафедрам організаційно-виховні заходи зі 

студентами, які показали незадовільний рівень 

підготовки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

2. СЛУХАЛИ: голову профорієнтаційної групи факультету економіки та 

бізнесу РАДЧЕНКО Н.Г. про стан профорієнтаційної роботи факультету. 

ВИСТУПИЛИ: КАРМАН С.В. 4 квітня 2019 року кафедрою 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» було проведено конкурс 

«Клуб економічної еліти майбутнього». У рамках професійної орієнтації 

школярів на конкурс «Клуб економічної еліти майбутнього» було запрошено 

учнів загальноосвітніх шкіл № 1 та № 14 та ліцеїв № 5 та № 19.  

10 квітня 2019 року кафедрою публічного управління, 

адміністрування та права був організований захід для учнівської молоді міста 

«Україна: від Цілей розвитку тисячоліття до Цілей сталого розвитку», який 

був присвячений популяризації цілей сталого розвитку 2030 р., затверджених 

ООН та адаптації їх до українського суспільства. У межах зустрічі відбулася 

Інтелектуальна гра «Глобальні Цілі сталого розвитку 2030» та Тренінг 

«Невіррр – перевіррр». У заході взяли участь учні наступних закладів: ЗОШ 

№ 4, ЗОШ №13, ЗОШ № 7, ЗОШ № 14, ЗОШ № 24, ЗОШ № 23. 

Протягом тижня 15-19 квітня 2019 року за ініціативою міської ради, за 

підтримки факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 



агротехнологічного університету для учнів випускних класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста було проведено просвітницький 

захід «Знайди себе в Мелітополі». 

Учасники заходу прийняли участь у 4-х локаціях: 

1. «Мелітополь – місто майбутнього». 

2. «Будуй кар’єру у рідному місті». 

3. «Від ідеї до власної справи». 

4. «Якісна освіта поряд». 

За кожну локацію відповідали кафедри факультету економіки та бізнесу. 

Кожен учасник, отримавши інформацію, оцінював рівень її 

актуальності, необхідності та корисності у спеціальній «дорожній карті». 

Крім того, кожен мав можливість висловити свої побажання, рекомендації 

або зауваження щодо розвитку рідного міста, створення нових об’єктів 

соціальної інфраструктури, яких потребує молодь. У заході прийняли участь 

всі навчальні заклади міста. Загальна кількість учнів становила 265 осіб. 

24 квітня 2019 року кафедри факультету разом з учнями закріплених 

навчальних закладів м. Мелітополь взяли участь у соціально-екологічній 

профорієнтаційній акції «Студенти ТДАТУ за чисте місто» для прибирання 

території в садах Філібера.  

Протягом квітня серед учнів випускних класів було проведено ІІ тур 

предметних олімпіад ТДАТУ. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан підготовки навчальних та виробничих практик факультету. 

ВИСТУПИЛИ: ЯЦУХ О.О., НЕСТЕРЕНКО С.А., ГОЛУБ Н.О., 

БОЛТЯНСЬКА Л.О., ОРТІНА А.В., ЛЕГЕЗА Д.Г. 

ВИРІШИЛИ:  3.1 Оновити методичне забезпечення у відповідності з 

повними освітніми програмами. 



3.2 Передбачити використання результатів виробничої 

практики четвертому курсу при складанні КДКЕ. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 осіб 

«ПРОТИ» – немає 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

 

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

про стан підготовки кафедр до складання рейтингової оцінки діяльності за 

2018-2019 навчальний рік. 

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

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

ВИРІШИЛИ:  4.1 Оформити рейтинги кафедр згідно оновленої 

методики. 

4.2 Проведення засідання кафедри стосовно аналізу 

результатів діяльності за навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 15 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  


