
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 22 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 розроблений проект ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування». 

2. Про склад відбіркової, атестаційної та апеляційної комісій  до Приймальної 

комісії  з набору абітурієнтів 2020 р. 

     Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

3. Про ліквідацію академічної заборгованості студентами спеціальностей 075 

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

     Доповідають куратори академічних груп, тьютори 

4. Про організацію дистанційної форми навчання та графік консультацій 

студентів до проведення дистанційного модуля 

     Доповідає ас. Статєва М.С. 

5. Про підсумки переддипломної практики студентів ступеня вищої освіти 

«магістр» 

      Доповідає ст. викл. Значек Р.Р. 

6. Про попередній захист дипломних робіт студентів ступеня вищої освіти 

«магістр» 

     Доповідає доцент Лозовська Г.М. 

7. Поточні питання 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного  Про розроблений проект ОПП  

«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування». 

 

СЛУХАЛИ: гаранта освітньої програми завідувача кафедри, д.е.н., професора 

Лагодієнка В.В.  про розроблений проект ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 



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

адміністрування». 

         Проект розроблений робочою групою у складі гаранта освітньої програми 

д.е.н., професора  Лагодієнка В.В.  та членів робочої групи: к.е.н., доцента 

Лозовської Г.М., к.е.н., доцента Голубьонкової О.О.  При  розробці проекту 

ОПП було враховано пропозицію   фахівців маркетингу Садовського В.В. 

(випускник кафедри, виконавчий директор ТОВ «Міжнародний інститут 

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

маркетингу»)  звернути увагу на компетенції, що стосуються академічної 

доброчесності та управління часом, що зафіксовано у Загальних компетенціях  

(ЗК9 та ЗК10 оновленої програми).    Проект ОПП пропонується робочою 

групою до обговорення з метою удосконалення та запровадження  в освітній 

процес  на другому освітньому рівні спеціальності 075 «Маркетинг» з вересня 

2020 року.   

 

СЛУХАЛИ:  члена робочої групи,  к.е.н., доцента  Голубьонкову О.О.  про 

підготовлені анкети для проведення опитування  здобувачів вищої освіти, 

випускників, навчально-педагогічного персоналу, роботодавців. Запропонувала 

викладачам кафедри долучитися до опитування та доручити старшому 

викладачу кафедри, к.е.н. Соколюк К.Ю. здійснити статистико-аналітичну 

обробку результатів анкетування та результат аналізу довести до відома 

робочої групи перед обговоренням ОПП та її затвердженням.   

СЛУХАЛИ: ст. викл., к.е.н. Соколюк К.Ю., яка запропонувала ухвалити зміст 

анкет для опитування здобувачів вищої освіти, випускників, навчально-

педагогічного персоналу, роботодавців та обговорити результати опитування на 

круглому столі із залученням всіх учасників анкетування та представників 

студентського самоврядування по завершенні опитування. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати проект ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг 

другого ( магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» до обговорення. 

2. Ввести в перелік загальних компетентностей згідно пропозицій фахівців 

Садовського В.В. та Окландера І.М. компетентності  ЗК 9 (Здатність 

свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності) та ЗК 10 (Навички тайм-

менеджменту, календарного планування). 

3. Схвалити зміст анкет для опитування здобувачів вищої освіти, 

випускників, навчально-педагогічного персоналу, роботодавців відносно 

змісту  освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 

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

адміністрування». 

4. Доручити ст. викл. к.е.н. Соколюк К.Ю.  здійснити аналітико-статистичну 

обробку результатів анкетування та довести результати  до відома 

робочої групи. 



5. Доручити робочій групі ОПП    «Маркетинг» спеціальності 075 

Маркетинг другого (магістерського) рівня та групі забезпечення 

спеціальності 075 «Маркетинг» вивчити досвід аналогічних вітчизняних 

та іноземних програм  з метою врахування при викладанні дисциплін 

ОПП. 

6. Обговорити зміст проекту ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 

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

адміністрування» на круглому столі за участі учасників опитування та 

представників студентського самоврядування факультету ММіЛ у 

лютому 2020 р. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ  «Про склад відбіркової, атестаційної та 

апеляційної комісій  до Приймальної комісії  з набору абітурієнтів 2020 р.» 

слухали інформацію  доц. Бахчиванжи Л.А. 

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

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити слад комісії і графік роботи. 

 

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ  слухали  «Про ліквідацію академічної 

заборгованості студентами спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» слухали інформацію 

кураторів академічних груп, тьютори 

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

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

УХВАЛИЛИ:  

1. Продовжити  здійснювати контроль за ліквідацією академічної 

заборгованості студентами 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про організацію дистанційної форми 

навчання та графік консультацій студентів до проведення дистанційного 

модуля» слухали інформацію ас. Статєвої М.С. 

 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 підсумки переддипломної практики 

студентів ступеня вищої освіти «магістр» слухали інформацію ст. викл. Значек 

Р.Р.  

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

УХВАЛИЛИ 

1. Відобразити в ДР дані, отримані в ході практики 

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про попередній захист дипломних робіт 

студентів ступеня вищої освіти «магістр»» слухали інформацію  Лозовської 

Г.М. 

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

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

УХВАЛИЛИ 

1. Перевірити графік попереднього захисту, довести до відома студентів 

2.  

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


