
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 7 жовтня 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.,  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. Завдання кафедри з підготовки до  акредитації  спеціальностей та освітніх 

програм 

          Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

2. Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри 

          Доповідає доц. Голубьонкова О.О. 

2. Про організацію роботи наукових студентських гуртків  

Доповідає  доц. Агунова Л.В. 

3. Затвердження тематики і керівників курсових робіт  

Доповідає ас. Статєва М.С. 

4. Затвердження тематики і керівників дипломних робіт студентів освітнього 

рівня «бакалавр» випуску 2020 р.  і освітнього рівня магістр набору 2019 р.  

          Доповідає  ст. викл. Лозовська Г.М. 

5. Затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри 

           Викладачі кафедри 

6. Про виконання рішення ректорату від 30.08.2019 р.  

6.1.Посилення контролю за дотриманням трудової дисципліни викладачами та навчально-

допоміжним персоналом 

6.2 Відповідність викладачів кафедри ліцензійним вимогам 

6.3 Профорієнтаційна робота зі слухачами підготовчого відділення іноземних громадян 

6.4 Моніторинг змін у законодавчо-нормативних документах за напрямами кафедри 

6.5 Про розробку та перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності  

           Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

7. Про зарахування результатів навчання з навчальних дисциплін за наукові і 

творчі досягнення студентів. 

Доповідає доц.   Голубьонкова О.О., 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Завдання кафедри з 

підготовки до  акредитації  спеціальностей та освітніх програм» слухали 

інформацію       доц. Бахчиванжи Л.А. 

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: 



Розпочати роботу з підготовки матеріалів до акредитації. Особливу увагу 

звернути на відображення результатів якості навчання. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ  слухали  «Затвердження плану 

профорієнтаційної роботи кафедри», інформацію доц. Голубьонкової О.О. 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., доц. Кордзая Н.Р.,  старші 

викладачі: Брайко М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Схвалити план профорієнтаційної  роботи кафедри МПіТ на 2019-2020 

навчальний рік. Доповнити план пропозиціями викладачів. 

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ «Про організацію роботи наукових студентських 

гуртків на 2019-2020  навчальний рік» слухали інформацію доц. Агунової Л.В. 

В обговоренні взяли участь доценти: Бахчиванжи Л.А.,  старші викладачі: 

Лозовська Г.М., Голоданюк О.М. 

ВИРІШИЛИ 

1. Внести до плану організацію 3 гуртків і Маркетингового клубу, 

розробити план роботи. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Затвердження тематики і керівників 

курсових робіт»  слухали інформацію ас. Статєвої М.С. 

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

Голубьонкова О.О. 

УХВАЛИЛИ 

1. Затвердити тематики і керівників курсових робіт 

 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Затвердження екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри » слухали інформацію викладачів кафедри 

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

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

 

ВИРІШИЛИ 

1. Перевірити єдину форму та затвердити екзаменаційні білети з 

дисциплін кафедри 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про виконання рішення ректорату від 

30.08.2019 р. » слухали інформацію доц. Бахчиванжи Л.А., 

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

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

УХВАЛИЛИ 

1.Посилити контрол за дотриманням трудової дисципліни викладачами та 

навчально-допоміжним персоналом 

2 Оформити таблиці  відповідності викладачів кафедри ліцензійним вимогам 

3 Проводити профорієнтаційну роботу зі слухачами підготовчого відділення 

іноземних громадян 



4 Моніторити зміни у законодавчо-нормативних документах за напрямами 

кафедри 

5 Провести перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ Про зарахування результатів навчання з 

навчальних дисциплін за наукові і творчі досягнення студентів. 

СЛУХАЛИ: к.е.н., доцента Голубьонкову О.О., яка повідомила, що студентка 

другого (магістерського) рівня ОПП «Маркетинг»  Струц Є.М. посіла І місце у 

«Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2019» 

за напрямом Економіка і управління, виконавши роботу «Event marketing as a 

tool for promotion of territories (on the example of Aktovsky Canyon)».  Надається 

пропозиція врахувати досягнення студентки при зарахуванні результатів 

навчання. 

СЛУХАЛИ: к.е.н., доцента Лозовську Г.М., яка повідомила про можливість 

зарахування досягнення студентки Струц Є.М.  в дисципліні «Рекламний 

менеджмент»    з  максимальною оцінкою теми №7 «Планування ефективності 

рекламної кампанії та контролювання її результатів». 

УХВАЛИЛИ: ухвалити пропозицію щодо зарахування  з максимальною 

оцінкою теми №7 в дисципліні «Рекламний менеджмент»  студентці першого 

року навчання другого  (магістерського)  рівня вищої освіти Струц Є.М. 

 

 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 

 


