
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 29 серпня 2019 року 

 

 

      ПРИСУТНІ:   професор Мардар М.Р., доценти: Бахчиванжи Л.А., Кручек 

О.А., Кордзая Н.Р., Голубьонкова О.О., Агунова Л.В., Лозовська Г.М., Черевата 

Т.М., Донець Л.Я., ст. викладачі: Євтушок О.В., Брайко М.Г., Памбук С.А., 

Значек Р.Р., Соколюк К.Ю., асистенти Мунтян І.В., Статєва М.С., Мільчева 

В.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки набору студентів у 2019 р. на І курс ступенів вищої 

освіти «бакалавр» і «магістр» денної і заочної форм  навчання  за освітніми 

програмами спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність» 

Доповідає  ст. викл., к.е.н. Евтушок О.В. 

2. Про затвердження плану роботи кафедри МПіТ на 2019-2020 

навчальний рік 

3. Про стан  методичного забезпечення дисциплін кафедри МПіТ та 

завдання з удосконалення методичної роботи  на 2019-2020  навчальний рік 

          Доповідає  ст. викл. Голоданюк О.М.  

  4. Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри 

МПіТ на 2019-2020 навчальний рік 

Доповідають всі викладачі кафедри. 

5. Підсумки організації практичної підготовки студентів спеціальностей 075 

і 076 у 2018-2019 навчальному році  

Доповідає ст. викл.,  к.т.н. Значек Р.Р. 

6. Про організацію керівництва дипломними роботами студентів ступенів 

вищої освіти «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 075 «Маркетинг» і 

076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

7. Про удосконалення змісту      ОПП «Маркетинг»  спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого 



(магістерського) рівня відповідно стандарту вищої освіти України  та за 

результатами опитування роботодавців. Доповідає  проф., д.е.н. 

Лагодієнко В.В. 

8. Різне 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Про підсумки набору 

студентів у 2019 р. на І курс ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» 

денної і заочної форм  навчання  за освітніми програмами спеціальностей 075 

«Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» слухали 

інформацію ст. викл. Евтушок О.В. 

В обговоренні взяли участь  доценти: Голубьонкова О.О., Кордзая Н.Р.,  

Черевата Т.М., Памбук С.А., старші викладачі: Брайко М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ: 

Проведену роботу вважати задовільною. В подальшому використовувати 

досвід, виправити дрібні помилки у формуванні особових справ абітурієнтів. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ слухали інформацію про «Про 

затвердження плану роботи кафедри МПіТ на 2019-2020 навчальний рік 

» доц. Бахчиванжи Л.А. 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., доценти Голубьонкова 

О.О., Кордзая Н.Р., Памбук С.А., доц. Кручек О.А., старші викладачі: Брайко 

М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Схвалити план роботи кафедри МПіТ на 2019-2020 навчальний рік 

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ «Про стан  методичного забезпечення 

дисциплін кафедри МПіТ та завдання з удосконалення методичної роботи  на 

2019-2020  навчальний рік» слухали інформацію ст. викл. Голоданюк О.М.  

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., Памбук С.А., доц. Кручек 

О.А., старші викладачі: Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ 

1.Надати розроблені матеріали в методкабінет, оновити наповнення 

папок . 

2. Підготувати план ліквідації недоліків з розробки метод.матеріалів. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про затвердження індивідуальних 

планів роботи викладачів кафедри МПіТ на 2019-2020 навчальний рік слухали 

інформацію викладачів кафедри 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., доц. Бахчиванжи Л.А. 

 

УХВАЛИЛИ 

1. Затвердити плани роботи викладачів кафедри МПіТ на 2019-2020. 

 



ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Підсумки організації практичної підготовки 

студентів спеціальностей 075 і 076 у 2018-2019 навчальному році » слухали 

інформацію ст. викл. Значек Р.Р. 

В обговоренні взяли участь доц. Бахчиванжи Л.А., доц. Кручек О.А., 

старші викладачі: Лозовська Г.М., Євтушок О.В. 

УХВАЛИЛИ 

1.Надати всі звіти з практики до архіву 

2. Організацію практики вважати задовільною. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про організацію керівництва 

дипломними роботами студентів ступенів вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр» спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність» слухали інформацію ст. викл. Брайко М.Г., 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., Памбук С.А., доц. Кручек 

О.А., старші викладачі: Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ 

1. Провести роботу по узгодженню тем ДР. 

2. Надати студентам методичні матеріали до ДР. 

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ  слухали інформацію  про удосконалення змісту      

ОПП «Маркетинг»  спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня відповідно 

стандарту вищої освіти України  та за результатами опитування роботодавців. 

СЛУХАЛИ: гаранта освітньої програми «Маркетинг»  спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого 

(магістерського) рівня д.е.н., професора Лагодієнко В.В.,  який повідомив про  

зміст  стандарту вищої освіти України:  другий (магістерський) рівень, галузь 

знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг,  

затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 10.07.2019 р. № 960 та необхідність внести відповідні зміни в ОПП, що 

вводиться в навчальний процес на 2019 – 2020 навчальний рік. З точки зору 

роботодавців, за результатами опитування,  компетенції та результати 

навчання, що містяться в ОП здебільшого враховують сучасні вимоги ринку та 

формують необхідні навички для професійної реалізації. В подальшому, як 

зазначають роботодавці,  доцільно  розширити перелік компетенцій та 

програмних результатів навчання та врахувати особливості маркетингової 

діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, рекреаційного та 

комерційного сектора на основі людиноцентрічного підходу та міжнародних 

соціальних тенденцій, національних та регіональних програм розвитку. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни в ОПП Маркетинг»  спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого 

(магістерського) рівня, що вводиться рішенням Вченої ради ОНАХТ з 2019 р.,  

відповідно стандарту вищої освіти України:  другий (магістерський) рівень, 

галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – 

Маркетинг,  затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10.07.2019 р. № 960 та рекомендувати до розгляду радою 



спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

Врахувати в проекті ОПП «Маркетинг»  спеціальності 075 «Маркетинг» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня на 

2020 рік  пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів щодо розширення 

переліку компетенцій та програмних результатів навчання. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ  слухали інформацію про розподіл обов’язків 

викладачів кафедри МПіТ на 2019-2020 н.р. 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., Памбук С.А., доц. Кручек 

О.А., старші викладачі: Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити розподіл обов’язків викладачів кафедри МПіТ на 2019-2020 

н.р.(додається) 

 

 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 
       


