
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 29 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: Соколюк К.Ю.,Євтушок О.В., Брайко М.Г., Памбук С.А., 

Значек Р.Р., ас. Мунтян І.В., Статєва М.С., Мільчева В.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

           1. Про  зміни в освітніх програмах спеціальності 075 «Маркетинг»      

Доповідає доц. Голубьонкова  О.О 

2.  Про заборгованості студентів 

      Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

3. Звіт з  міжнародної діяльності 

      Доповідає ст. викл. Євтушок О.В.  

4. Про наукову діяльність викладачів кафедр за  2019  рік 

    Доповідає  Соколюк К.Ю. 

5. Підсумки переддипломної практики»  

    Доповідає ст. вик. Значек Р.Р. 

6. Про готовність кафедри до опалювального сезону 

     Доповідає  доц. Бахчиванжи Л.А. 

7. Про розміщення профорієнтаційних матеріалів в медіа 

     Доповідає доц. Голубьонкова  О.О 

6. Інформація про історію кафедри, фото для   профорієнтації  

    Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного Про  зміни в освітніх 

програмах спеціальності 075 «Маркетинг»  

СЛУХАЛИ: члена робочої групи ОП за спеціальністю 075 «Маркетинг» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти к.е.н. доцента Голубьонкову О.О., яка 

доповіла про необхідність внесення змін до ОПП згідно Листа Міністерства 

освіти і науки України у зв’язку з допущеними технічними помилками в складі 

компетентностей та програмних результатів навчання у Стандарті вищої освіти.  

Внесена пропозиція врахувати в проекті ОПП «Маркетинг»  за спеціальністю 

075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що вводиться в 

навчальний процес у 2020 р., пропозиції роботодавців. З точки зору 

роботодавців (виконавчий директор ПрАТ «Одесавинпром» В.М.Маслєнков, 

заст. генерального директора ТОВ «КОШ - 1» Соловйова В.В.), компетенції та 

результати навчання, що містяться в ОП здебільшого враховують сучасні 

вимоги ринку та формують необхідні навички для професійної реалізації. 

Пропозиції було надано такі:  

1) врахувати особливості маркетингової діяльності підприємств харчової та 

переробної промисловості, рекреаційного та комерційного сектору на основі 

людиноцентрічного підходу та міжнародних соціальних тенденцій, 

національних та регіональних програм розвитку 



2) розширити перелік вибіркових освітніх компонент та ввести до їх складу 

наступні навчальні дисципліни: «Організація Start-Up-ів», «Ділова іноземна 

мова». 

 УХВАЛИЛИ: 1. Внести зміни до ОПП «Маркетинг»  за спеціальністю 075 

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

(магістерського) рівня вищої освіти відповідно нової редакції Стандарту вищої 

освіти України:  другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 – Управління та 

адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг 

 2. Розширити перелік компетенцій в ОПП «Маркетинг»  за спеціальністю 075 

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

(магістерського) рівня вищої освіти, що пропонується ввести в навчальний 

процес у 2020 р.  шляхом додавання спеціальних фахових компетенцій СК10, 

СК11 та  сформувати ПРН16 та ПРН17; 

 3.  Розширити перелік вибіркових освітніх компонент та ввести до їх складу 

наступні навчальні дисципліни: «Організація Start-Up-ів», «Ділова іноземна 

мова». 

ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ порядку денного «Про заборгованості студентів» 

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: 1. Студентам ЕМ-491 Горбунов М., Мелеш В.  

погодитиграфік ліквідації заборгованостей. В поточному семестрі необхідно 

активно працювати для успішної здачі сесії, захисту КР 

1. Перевірити списки по іншим курсам. В деканат подавати списки на 

відрахування. Заборгованості магістрів необхідно контролювати тьютерам. 

Ліквідувати заборгованості до 15.11.  

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ  слухали  «Звіт з  міжнародної діяльності» 

інформацію ст. викл. Євтушок О.В. В обговоренні взяли участь проф. Мардар 

М.Р., доц. Кордзая Н.Р.,  старші викладачі: Брайко М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт ухвалити. Перевірити документальне оформлення(11- Гомель, 

2- в Польщі) 

2.Подавати роботи студ на міжн конкурс Стажування студентів за 

кордоном включати до навч. планів. 

2. Прийняти участь в між нар. Конференції ( Молдова) 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про наукову діяльність викладачів 

кафедр за  2019  рік» слухали інформацію Соколюк К.Ю. В обговоренні взяли 

участь доценти: Бахчиванжи Л.А.,  старші викладачі: Лозовська Г.М., 

Голоданюк О.М. 

УХВАЛИЛИ: 1.Звіт про наукову діяльність викладачів кафедр за  2019  

рік схвалити. План наукової роботи за 2019р.  виконано, проводиться активна 

робота зі студентами.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 ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Підсумки переддипломної практики»  слухали 

інформацію ст. вик. Значек Р.Р. 

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

Євтушок О.В., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ 

1. Ліквідувати заборгованості по оформленню і захисту звітів з 

переддипломної практики. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про готовність кафедри до опалювального 

сезону» слухали інформацію доц. Бахчиванжи Л.А., 

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

Голубьонкова О.О., Кордзая Н.Р.,   Кручек О.А., старші викладачі: Лозовська 

Г.М., Голоданюк О.М. 

УХВАЛИЛИ 

1.Контролювати дотримання заборони користування електроприладами 

 2.Пройти повірку вогнегасників 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Про розміщення профорієнтаційних матеріалів 

в медіа» слухали інформацію доц.Голубьонкової  О.О 

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

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

УХВАЛИЛИ 

1. Вчасно надавати медіаплан і висвітлювати події та надавати 

необхідні матеріали. 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «Інформація про історію кафедри, фото 

для   профорієнтації» слухали інформацію доц. Бахчиванжи Л.А. 

В обговоренні взяли участь  доц. Брайко М.Г., Кручек О.А., старші 

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

УХВАЛИЛИ 

1. Підготувати необхідні матеріали. 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


