
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 28 січня 2020 року 

 

 

      ПРИСУТНІ:   професор В.В. Лагодієнко, професор 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 підготовку до комплексного бакалаврського іспиту студентів 

спеціальності 075 "Маркетинг" 

Доповідає доц. Голубьонкова О.О. 

2. Про стан опитування  НПП, випускників. Роботодавців, студентів щодо 

змісту та можливості удосконалення ОПП «Маркетинг» другого 

(магістерського)  рівня вищої освіти. 

Доповідає ст. викладач Соколюк К.Ю. 

3. Про підсумки  інвентаризації  методичного забезпечення навчальних 

дисциплін та формування електронних версій навчальних і робочих програм 

Доповідає ст. викл. Голодонюк О.М., ас. Мільчева В.В. 

4.Про розробку силабусів навчальних дисциплін 

Доповідає доц. Бахчиванжи Л.А. 

5.Про затвердження програми кадрового розвитку кафедри  

Доповідає зав. кафедри 

6.Про план підвищення кваліфікації викладачів кафедри 

Доповідає зав. кафедри, викладачі 

7.Про організацію та аналіз ефективності дистанційного модуля 

Доповідає ас. Статєва М.С. 

7. Поточні питання та оголошення 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Про підготовку до 

комплексного бакалаврського іспиту студентів спеціальності 075 "Маркетинг"» 

слухали інформацію    доц. Голубьонкова О.О. 



   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. Затвердити: консультацію 13-14 лютого, іспит – 17-18 лютого 

2. Доручити Мільчевій В.В. технічний супровід іспиту. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ  слухали Про стан опитування  НПП, 

випускників. Роботодавців, студентів щодо змісту та можливості 

удосконалення ОПП «Маркетинг» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ: к.е.н, ст. викладача Соколюк К.Ю. про результати 

аналітичної обробки результатів опитування відносно ОПП «Маркетинг» 

другого (магістерського)  рівня вищої освіти. За результатами опитування НПП, 

на думку науково-педагогічного персоналу, є достатня можливість вносити 

пропозиції щодо удосконалення змісту ОПП, а сам процес є прозорим та 

об’єктивним із залученням роботодавців, випускників та колег (90% опитаних 

надали таку відповідь). 

Працівники оцінюють зміст ОП Магістр 075 «Маркетинг», як такий, що 

не потребує суттєвого вдосконалення, але є певні резерви для удосконалення - 

95% опитаних. 

Більшість отриманих знань та навичок відповідає вимогам роботодавців, 

про це свідчать відповіді випускників – 85 % зазначило що набуті знання та 

практичні навички переважно та повністю відповідають вимогам роботодавців. 

  Більшість роботодавців зацікавлені у прийомі на роботу випускників ОП 

«Маркетинг» та вважають актуальним зміст ОП у світлі найновіших 

досліджень й вимог сучасного ринку праці. 

73 % (46+27) % опитаних вважають, що набір дисциплін достатній для 

майбутньої роботи за фахом. 18% оцінює набір дисциплін як нижче середнього 

рівня. Лише 9% опитаних вважає, що набір дисциплін варто було б доповнити.  

       

 УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти до відома результати проведеного опитування. 

2. Робочій групі ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) рівня врахувати 

результати опитування в ОПП, що виноситься на затвердження для введення в 

навчальний процес з 2020 -2021 навчального року. 

 

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ «Про підсумки  інвентаризації  методичного 

забезпечення навчальних дисциплін та формування електронних версій 

навчальних і робочих програм», інформацію ст. викл. Голодонюк О.М. 

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.Підготувати матеріали до перевірки. 

Заповнити таблицю наявності метод матеріалів, вислати Мільчевій В.В. 



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про розробку силабусів навчальних 

дисциплін» слухали інформацію доц. Бахчиванжи Л.А. 

В обговоренні взяли участь доценти: Голубьонкова О.О., Кручек О.А.,   

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

ВИРІШИЛИ 

1. Внести до плану розробку силабусів навчальних дисциплін 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Про затвердження програми кадрового розвитку 

кафедри »  слухали інформацію доц. Бахчиванжи Л.А. 

 В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., , Голубьонкова О.О. 

УХВАЛИЛИ 

1. Затвердити програму кадрового розвитку кафедри 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про план підвищення кваліфікації викладачів 

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. Затвердити план підвищення кваліфікації викладачів кафедри 

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Про організацію та аналіз ефективності 

дистанційного модуля 

Про виконання рішення ректорату від 30.08.2019 р. » слухали інформацію ас. 

Статєва М.С. 

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

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

УХВАЛИЛИ 

1.Посилити контроль за викладенням матеріалів на сайт дистанційного 

навчання 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


