
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 20 грудня 2020 року 

 

 

      ПРИСУТНІ:   проф.Лагодієнко В.В., Мардар М.Р., доценти: Бахчиванжи 

Л.А., Кручек О.А., Кордзая Н.Р., Голубьонкова О.О., Черевата Т.М. 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 підсумки вивчення досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм 

«Маркетинг» та врахування його в ОПП   «Маркетинг» спеціальності 075 

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

адміністрування» 

2.Звіт докторанта Каламан О.Б. 

          Доповідає доц. Каламан О.Б. 

3. Про підсумки захисту дипломних робіт магістрів спеціальностей 076 та 075 

денної і заочної форм навчання та затвердження звіту  голови ЕК 

Доповідає зав. кафедри проф.Лагодієнко В.В. 

4. Про подання е-версій дипломних і курсових робіт до е-архіву 

Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

5. Про хід екзаменаційної сесії та підсумки ліквідації академічної 

заборгованості студентами спеціальностей 075 та 076 

Доповідають викладачі кафедри 

6. Про затвердження плану проведення науково-методичних семінарів кафедри 

на 2020 р. 

Доповідає ст. викл. Голодонюк О.М.  

7. Про план видання навчально-методичної літератури кафедри на 2020 р. 

Доповідає ст. викл. Голодонюк О.М. 

8. Про розробку Силлабусу курсів (дисциплін  кафедри) 

Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

9. Про стан виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за І 

семестр 

Доповідає викладачі кафедри 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного Про підсумки вивчення 

досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм «Маркетинг» та врахування 

його в ОПП   «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого 

(магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 

 

СЛУХАЛИ: гаранта ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) рівня  д.е.н., 

професора Лагодієнко В.В. про розглянутий робочою групою досвід 



аналогічних вітчизняних та іноземних програм  та його обговорення на 

методичному семінарі за участю викладачів кафедри.     

СЛУХАЛИ: к.е.н. доцента Голубьонкову О.О., яка звернула увагу на  те, що 

вивчений досвід  відображено в змісті обов'язкових дисциплін ОПП 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня, а також враховується  під час 

проведення практичних занять з використанням активних форм та методів - для 

розвитку у студентів вміння працювати в команді, креативних якостей, 

захищати свої проєкти та ін., що дозволяє отримати ПРН 5    (Презентувати та 

обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових 

проектів державною та іноземною мовами) та ПРН 8 (Використовувати методи 

міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення 

переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу) даної освітньої програми. 

УХВАЛИЛИ: врахувати вивчений досвід вітчизняних та іноземних освітніх 

програм «Маркетинг» та врахувати  його у викладанні навчальних дисциплін 

ОПП «Маркетинг» з метою забезпечення програмних результатів навчання 

освітньої програми. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «Звіт докторанта Каламан О.Б» слухали 

інформацію   доц. Каламан О.Б. 

 В обговоренні взяли участь проф.Лагодієнко В.В., доценти: 

Голубьонкова О.О., Кордзая Н.Р.,  Черевата Т.М., Памбук С.А., старші 

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

УХВАЛИИЛИ: 

Звіт затвердити та рекомендувати до розгляду Вченій Раді ННІПЕіМ ім. 

Г.Е. Вейнштейна 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного « Про підсумки захисту 

дипломних робіт магістрів спеціальностей 076 та 075 денної і заочної форм 

навчання та затвердження звіту  голови ЕК» слухали інформацію    зав. кафедри  

проф.Лагодієнко В.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. 

УХВАЛИИЛИ: 

1.При виконанні ДР активніше співпрацювати з виробництвом. 

2. Дотримуватися вимог до оформлення ілюстративног матеріалу. 

3. Розглянути можливіст скорочення теоретичної частини ДР. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ  слухали  «Про подання е-версій 

дипломних і курсових робіт до е-архіву», інформацію доц. Бахчиванжи Л.А. 

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

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

УХВАЛИЛИ:  

1. Посилити контроль за поданням е-версій дипломних і курсових 

робіт до е-архіву. 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Про хід екзаменаційної сесії та підсумки 

ліквідації академічної заборгованості студентами спеціальностей 075 та 076» 

слухали інформацію викладачів кафедри 



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

Лозовська Г.М., Голоданюк О.М. 

ВИРІШИЛИ 

1. Внести до списку на відрахування студ. 4 курсу Янак О. , Арутюняна Л. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про затвердження плану проведення 

науково-методичних семінарів кафедри на 2020 р.»  слухали 

інформаціюст.викл. Голодонюк О.М.  
  
 В обговоренні взяли участь  доц. Бахчиванжи Л.А., Голубьонкова О.О. , 

ст.. викл.: Брайко М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ 

1. Затвердити план проведення науково-методичних семінарів 

кафедри на 2020р. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про план видання навчально-методичної 

літератури кафедри на 2020 р.» слухали інформацію ст. викл. Голодонюк О.М.  

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

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

1. ВИРІШИЛИ Сформувати план та дотримуватися графіку розробки 

навчально-методичних матеріалів. 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Про розробку Силлабусу курсів 

(дисциплін  кафедри)» 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., Євтушок О.В. 

2. УХВАЛИЛИ Перевірити  форми РП і Силабусів, довести до всіх 

викладачів 

 ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «Про стан виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів кафедри за І семестр» слухали інформацію викладачів 

кафедри 

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

Лозовська Г.М., Євтушок О.В., Памбук С.А., 

ВИРІШИЛИ 

1. До 24.12.20 заповнити та здати індивідуальні плани. 
 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


