
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 28 лютого 2020 року 

 

 

 ПРИСУТНІ:   професор Лагодієнко В.В., 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 затвердження плану роботи кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Доповідає зав. кафедри проф.  Лагодієнко В.В. 

2. Про підсумки проведення комплексного кваліфікаційного іспиту з фаху  

студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» 

Доповідає гарант освітньої програми доц. Голубьонкова О.О. 

3. Про підсумки проведення круглого столу з обговорення  ОПП 

«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»  другого (магістерського) 

освітнього рівня 

 Доповідає зав. кафедри проф.  Лагодієнко В.В. 

4. Про виконання плану методичної роботи викладачів кафедри і 

допоміжного персоналу у січні – лютому 2020 р. 

   Доповідає  ст. викл. Голодонюк О.М. 

5. Про виконання плану   наукової роботи викладачів кафедри і 

допоміжного персоналу у січні – лютому 2020 р. 

        Доповідає відповідальна за наукову роботу викладачів кафедри ст. викл.         

Соколюк К.Ю., викладачі кафедри 

6. Про виконання плану     роботи  допоміжного персоналу кафедри у січні – 

лютому 2020 р. Доповідає зав. лабораторії асистент Долинська О.О. 

 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Про затвердження 

плану роботи кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р.» слухали інформацію       

професор 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. 

          УХВАЛИЛИ: 

План роботи кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р. затвердити. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ  слухали  «Про підсумки проведення 

комплексного кваліфікаційного іспиту з фаху студентів СВО «Бакалавр» 

спеціальності 075 «Маркетинг», інформацію доц. Голубьонкової О.О. 

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

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

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити  результати комплексного кваліфікаційного іспиту з фаху 

студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг», 

ПО ТРЕТЬМУ ПИТАННЮ Про підсумки проведення круглого столу з 

обговорення  ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»  другого 

(магістерського) освітнього рівня.   

СЛУХАЛИ:  гаранта ОПП «Маркетинг» другого магістерського рівня вищої 

освіти спеціальності 075 «Маркетинг» д.е.н., професора Лагодієнко В.В.  про 

підсумки проведення круглого  столу щодо обговорення ОПП  та прийняте 

рішення (протокол круглого столу додається). Згідно  обговорення, врахування 

результатів опитування  робочою групою    в ОПП було додано загальні та 

спеціальні компетенції, програмні результати навчання, що відповідають 

вимогам роботодавців та враховують унікальність підготовки магістрів 

маркетингу саме в ОНАХТ. За результатами проведеного круглого столу зі 

стейкхолдерами, які  виносяться на обговорення,   внесено зміни в ОПП щодо 

фахових та загальних компетентностей (ЗК9. СК10, СК11), відповідних 

результатів навчання (ПРН16, ПРН17) та в частині матриць відповідності 

компетентностей та ПРН компонентам ОП. 

Змінено перелік обов’язкових дисциплін: до обов’язкових віднесено(до цього 

були вибірковими): «Методологія наукових досліджень та інтелектуальна 

власність» (як дисципліна загальної підготовки), «Товарна інноваційна політика 

та політика розподілу», «Сучасні методи просування продовольчих товарів» 

(дисципліни професійної підготовки); до категорії вибіркових віднесено: 

«Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу», «Соціальна 

відповідальність», «Логістичний менеджмент».   

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти до відома резолюцію круглого столу з обговорення 

ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 075 

«Маркетинг».  



2. Ухвалити внесені робочою групою зміни до змісту компетентностей,  

відповідних результатів навчання та в частині матриць відповідності 

компетентностей та ПРН компонентам ОП. 

3. Ухвалити зміни щодо складу обов’язкових та вибіркових освітніх компонент 

ОПП. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Про виконання плану методичної   роботи 

викладачів кафедри і допоміжного персоналу у січні – лютому 2020 р.» слухали 

інформацію ст. викл. Голодонюк О.М., 

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

Лозовська Г.М., Голоданюк О.М. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доопрацювати матеріали, здійснити наповнення навчально-методичних 

комплексів. 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ «Про виконання плану   наукової роботи 

викладачів кафедри і допоміжного персоналу у січні – лютому 2020 р.»  

слухали інформацію ст. викл. Соколюк К.Ю. 

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

Голубьонкова О.О. 

УХВАЛИЛИ: 

Плани виконано. Підготувати матеріали до наукової конференції. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Про виконання плану     роботи  

допоміжного  персоналу кафедри у січні – лютому 2020 р.» слухали 

інформацію асистента   Долинської О.О. 

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

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

УХВАЛИЛИ: план виконано,     роботу  допоміжного персоналу кафедри 

у січні – лютому 2020 р. вважати задовільною. 

 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 
 


