
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 7 листопада 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.  Про формування цілей, компетенцій та результатів навчання ОПП 

«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування».  

Доповідає доцент ГолубьонковА О.О. 

2. Про попередній захист дипломних робіт студентів ступеня вищої освіти 

«магістр» 

     Доповідає доцент Лозовська Г.М. 

3. Про розробку силабусів навчальних дисциплін. 

Доповідає ст.викл. Голоданюк О.В. 

4. Про ліквідацію академічної заборгованості студентами спеціальностей 075 

«Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

     Доповідають куратори академічних груп. 

5. Про організацію дистанційної форми навчання  

    Доповідає ас. Статєва М.С. 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного 1. Про формування цілей, 

компетенцій та результатів навчання ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 

Маркетинг другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування». 

СЛУХАЛИ: члена робочої групи ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 

Маркетинг другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» к.е.н., доцента Голубьонкову О.О. про результати розгляду 

змісту освітньо-професйної програми стейкхолдерами щодо формування цілей, 

компетенцій та результатів навчання. До формування цілей, компетенцій та 

результатів навчання ОП «Маркетинг» було залучено Садовського В.В. 

(випускник кафедри, виконавчий директор ТОВ «Міжнародний інститут 

маркетингу»)  та Окландера І.М. (к.е.н., директор ТОВ «Міжнародний інститут 

маркетингу»). Фахівці зазначили, що ОПП розроблено у відповідності до цілей 

діяльності ОНАХТ, з урахуванням вимог ринку, компоненти забезпечують 

програмні результати та є логічними і послідовними. 

        Було запропоновано звернути увагу на компетенції, що стосуються 

академічної доброчесності та управління часом.   

 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги та врахувати пропозиції фахівців  у проекті ОПП 

«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня 



галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що розробляється до введення 

у навчальний процес у 2020 р. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ  «Про попередній захист дипломних робіт 

студентів ступеня вищої освіти «магістр»» слухали інформацію  доц. Лозовська 

Г.М. 

В обговоренні взяли участь  доценти: Голубьонкова О.О.,  Черевата Т.М., 

Памбук С.А., старші викладачі:Євтушок О.В., Брайко М.Г. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  графік попередній захист дипломних робіт студентів ступеня 

вищої освіти «магістр . 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ  слухали  «Про розробку силабусів навчальних 

дисциплін» слухали інформацію ст.викл. Голоданюк О.В. 

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

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

УХВАЛИЛИ: 1. Провести внутрішньо кафедральну перевірку методичних 

матеріалів. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про ліквідацію академічної заборгованості 

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

та біржова діяльність» слухали інформацію кураторів академічних груп. 

 В обговоренні взяли участь доценти: Бахчиванжи Л.А., Голубьонкова О.О.,  

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

УХВАЛИЛИ 

1. Внести до плану заходи щодо дистанційного навчання та графік 

консультацій студентів. 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Про організацію дистанційної форми навчання » 

слухали інформацію ас. Статєва М.С. 

 В обговоренні взяли участь  доц.  .Голубьонкова О.О., ст. викл.  Брайко М.Г 

УХВАЛИЛИ 

1. Провести перевірку наявних матеріалів і скласти перелік матеріалів для 

завантаження в Moodle 

 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


