
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

від 10 березня 2020 року 
 
 

      ПРИСУТНІ:  проф. Лагодієнко В.В.   проф. 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., Голодонюк О.М., 

асистенти Мунтян І.В., Статєва М.С., Мільчева В.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розроблену ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого 

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

завдання та зміст освітньо-професійної програми. 

              Доповідає проф. Лагодієнко В.В.   

 

2. Про видання колективної монографії 

          Доповідає ст. викл.: Євтушок О.В. 

3. Про підготовку до наукової студентської конференції. 

Доповідає  доц. Агунова Л.В. 

4. Про підготовку до дня кафедри. 

Доповідає  ас. Мунтян І.В. 

5. Звіт з методичної роботи за зимовий період  

Доповідають викладачі кафедри 

6. Звіт ст. викл. Лозовської Г.М. у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду                 

доцента кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

7. Поточні питання та оголошення 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного про розроблену    ОПП  

«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування»,    мету, завдання та зміст 

освітньо-професійної програми слухали завідувача кафедри, д.е.н., професора 

Лагодієнка В.В. 

ОПП  розроблена   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.  за участі роботодавців 

Масленкова В. М. - виконавчий директор ПрАТ "Одесавинпром", Соловйової  

В.В. – заступник генерального директора  ТОВ  «КОШ 1» , Жихарєвої Н.О. – 

спеціаліст з контекстної реклами (Middle PPS IM) Агентства Інтернет-

маркетингу Inweb, -  та пропонується робочою групою до запровадження  в 

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

вересня 2020 року.  При розробці проекту ОПП враховані результати 

опитування здобувачів вищої освіти, випускників, навчально-педагогічних 

працівників кафедри та академії, роботодавців. 



            Проект ОПП включає програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені   в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 

075 Маркетинг,  і додаткові компетентності та програмні результати навчання, 

введені в ОПП з урахуванням результатів опитування і обговорення  змісту 

ОПП під час круглого столу з роботодавцями і здобувачами вищої освіти.  

СЛУХАЛИ:  к.е.н. Лозовську Г.М., яка відзначила відповідність проекту ОПП 

всім нормативним документам. Мета ОПП відповідає місії ОНАХТ, набір 

освітніх компонент сформований з урахуванням думки здобувачів вищої освіти 

та вимог потенційних роботодавців.  

СЛУХАЛИ: к.е.н. Євтушок О.В., яка відзначила, що проект освітньої програми 

як за набором обов’язкових дисциплін, так і вибіркових освітніх компонент 

дозволить майбутнім магістрам маркетингу здобути необхідні компетентності, 

теоретичні знання та практичні навички у сфері стратегічного маркетингового 

управління і планування, опанувати сучасні методи просування продовольчих 

товарів відповідно стратегічних пріоритетів регіону. Позитивно оцінила 

студентоцентричний підхід до формування ОПП та більш широкі можливості  

вибору студентами навчальних дисциплін, зокрема з інших освітніх програм, 

що дозволить майбутнім випускникам освітньої програми, магістрам 

маркетингу,   отримати можливість формувати свій професійний рівень   

відповідно запитів і очікувань роботодавців.  
 

УХВАЛИЛИ: схвалити зміст освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

спеціальності 075 Маркетинг другого ( магістерського) рівня галузі знань 07 

«Управління і адміністрування», яку розробила  робоча група у складі гаранта 

освітньої програми д.е.н., професора  Лагодієнка В.В., к.е.н., доцента 

Лозовської Г.М., к.е.н., доцента Голубьонкової О.О. за участі роботодавців 

Масленкова В. М. - виконавчий директор ПрАТ "Одесавинпром", Соловйової  

В.В. – заступник генерального директора  ТОВ  «КОШ 1» , Жихарєвої Н.О. – 

спеціаліст з контекстної реклами (Middle PPS IM) Агентства Інтернет-

маркетингу Inweb, -  та рекомендувати на розгляд Ради спеціальностей 075 

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

знань 07 «Управління та адміністрування». 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ :  «Про видання колективної монографії», 

слухали інформацію ст. викл.: Євтушок О.В. 

В обговоренні взяли участь проф. Мардар М.Р., старші викладачі: 

Євтушок О.В., Брайко М.Г., Лозовська Г.М. 

УХВАЛИЛИ:  

          Схвалити план заходів. Надати матеріали до 15.08.20р. 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ  «Про підготовку до наукової 

студентської конференції», слухали інформацію доц. Агунової Л.В. 

В обговоренні взяли участь доц. Голубьонкова О.О.,  Кордзая Н.Р.,  

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

УХВАЛИЛИ:  

1. Підготувати матеріали до публікації  до 25.03.20р. 
 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf


ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ  «Про організацію Дня кафедри» 

слухали інформацію ас. Мунтян І.В. 

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

Соколюк К.Ю., Євтушок О.В., Лозовська Г.М., Голодонюк О.М. 

ВИРІШИЛИ 

1. Підготувати заходи до 25 березня,  розробити план виступів груп. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ «Звіт з методичної роботи за зимовий 

період » слухали інформацію викладачів кафедри 

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

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

ВИРІШИЛИ 

1 Звіти затвердити. 

2. Розроблені матеріали роздрукувати і розмістити в папках в методкабінеті. 

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ  слухали  «Звіт ст. викл. Лозовської Г.М. у 

зв'язку з проведенням конкурсу на посаду доцента кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі » 

СЛУХАЛИ: звіт ст. викл. Лозовська Г.М. кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду доцента 

кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі (звіт додається). 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Бахчиванжи Л.А.: протягом звітного періоду Лозовська Г.М. 

виконала наступний об'єм наукової і методичної роботи. До усіх своїх 

обов’язків вона відноситься сумлінно, відповідально, виконує їх ретельно, 

добре контактує зі студентами, користується повагою студентів, колективу 

кафедри, факультету, академії. Читає лекції та проводить лабораторні, 

практичні заняття на високому науково-методичному рівні. Вважаю, що за 

рівнем наукової, педагогічної та методичної роботи слід оцінити позитивно і 

надати рекомендацію Вченій Раді факультету ММіЛ щодо зарахування 

Лозовської Г.М.на посаду доцента кафедри за конкурсом. 

 

 

 Було оголошено відкрите голосування у зв’язку з обранням за конкурсом 

на посаду доцента кафедри к.е.н. Лозовської Г.М. 

Результати відкритого голосування: 

“за”    –       18 

“проти”   – немає 

“тих, що утримались” – немає 

Здобувач участі у голосуванні не брала. 

        Прийнято одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу 

к.е.н., Лозовської Г.М. за звітний період схвалити та рекомендувати до розгляду 

Вченій Раді факультету ММіЛ кандидатуру Лозовської Г.М. у зв’язку з 



обранням за конкурсом на посаду доцента кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі. 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


