
ВИТЯГ 

з протоколу № 10 

засідання Ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики 

від   18 грудня 2019 року 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати роботи Ради студентського 

самоврядування факультету ММіЛ за 1 семестр 2019/2020 навчального року.  

Голова Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ 

студент гр. ЕМ – 584 Мироненко Богдан  оголосив звіт про проведену роботу 

за 1-й семестр 2019-2020 н.р. 

На початку цьогорічної роботи було сформовано нову структуру 

студентської ради – з 8 секторів, що були представлені в минулому році, 

створили 6 комітетів за окремими напрямами роботи – науково-учбовий, 

піару та профорієнтації, культури та спорту, безпеки та правопорядку, 

соціально-правовий, трудовий. До набору нового складу було залучено 63 

студенти, що виявили бажання стати частиною команди. В результаті 

проведення співбесід було відібрано 10 активних та ініціативних студентів. 

Решта – це кращі представники минулорічної команди, які протягом року 

роботи змогли якнайкраще проявити себе. Загалом до складу студентської 

ради увійшли 17 студентів, що організовують роботу комітетів, а також 

секретар, заступник голови та голова студентської ради.  

Протягом семестру студентська рада працювала згідно затвердженого 

плану роботи за кожним напрямом. З першого дня функціонування нового 

складу студентської ради було відновлено роботу над офіційним логотипом, 

який було презентовано наприкінці жовтня. Також було проведено 

фотозйомку та оформлено новий стенд студентської ради. 

25 жовтня студентською радою було організовано круглий стіл на 

тему «Права та обов’язки студентів в системі вищої освіти України», у ході 

якого студенти мали змогу отримати інформацію щодо дотримання прав 

здобувачів вищої освіти. У круглому столі прийняли участь більше 20 

студентів, модератором виступила кандидат юридичних наук Орлова 

Вікторія Олександрівна. 

12 листопада студентською радою було ініційовано та організовано на 

факультеті святковий захід у стилі 80-х років. У рамках заходу було 

проведено традиційну ярмарку, на якій студенти змогли представити власні 

кулінарні вироби. В ході ярмарки відбулась концертна програма разом з 

вокалістами факультету. Спільно з адміністрацією факультету було 

нагороджено кращих студентів у навчанні, культурно-масовій роботі та 

студентському самоврядуванні. Також до цього дня було проведено 

фотоконкурс у соціальній мережі Інстаграм «Я люблю ММіЛ», у якому 

студенти змогли проявити креативність та творчий підхід. Загалом було 



зібрано більше 2500 грн. на благодійність, які будуть передані до підшефної 

школи-інтернат в смт. Миколаївка. 

28 листопада студентською радою було презентовано круглий стіл на 

тему «Академічна доброчесність – реалії сьогодення», куратором якого 

виступила Корсікова Наталя Миколаївна. В ході круглого столу студенти 

дізнались про основні принципи академічної доброчесності, сучасні 

проблеми в освітньому просторі та можливості їх попередження і подолання. 

Протягом семестру відбулись заходи для підняття активності сторінки 

факультету в мережі Інстаграм, що виступає одним із засобів 

профорієнтаційної роботи. На сторінці постійно публікуються головні 

новини факультету, інформація про заходи в межах факультету та академії. 

Наразі аудиторія сторінки складає 784 читачів, а кожний інформаційний пост 

переглядають більше 1000 разів. Студентська рада факультету прийняла 

участь в загальноакадемічній грі «Що? Де? Коли?» та посіла 2 місце серед 10 

факультетів нашої академії. 5 грудня вийшов черговий випуск газети 

«Технолог» зі статтею, що була написана студентською радою, стосовно 

проведеного святкування «Паті ММіЛ – назад у 80-ті». 

3 грудня на засіданні студентської ради факультету було обговорено 

результати роботи за семестр та визначено основні напрямки подальшої 

роботи та її вдосконалення. Протягом семестру студентською радою було 

напрацьовано проекти, які будуть поступово втілюватись у подальшій роботі: 

1. Проведення анкетування щодо задоволення та мотивації студентів в 

навчальному процесі. 

2. Проведення тренінгу спільно з викладачами щодо підвищення 

мотивації студентів. 

3. Створення стенду щодо сучасної екологічної ситуації. 

4. Проведення творчого вечора з поетичними та музичними творами, 

на якому кожен бажаючий матиме змогу проявити свій талант. 

Також протягом грудня було організовано підписку студентських груп на 

газету «Технолог».  

 Декан Агеєва І.М. схвалила участь студентів факультету в соціальних 

заходах академії та факультету, відмітила роботу інформаційного сектору в 

регулярній підготовці матеріалів в мережі Інстаграм. Голові Ради 

студентського самоврядування факультету Мироненко Б.В., слід звернути 

увагу та продумати, як пожвавити роботу усіх секторів ради самоуправління 

у зв’язку з погіршенням результатів екзаменаційної сесії та активності членів 

Ради для участі у профорієнтаційних заходах академії та факультету. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати роботу Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ за 

1 семестр 2019/2020 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 



Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 12 (всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

3. Голові Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ: 

3.1. Приділити увагу роботі усіх секторів Ради. 

4. СЛУХАЛИ: Звіт з виховної роботи на факультеті ММіЛ за 1семестр 

2019/2020 навчального року. 

Старший куратор факультету Євтушок О.В. доповіла, що кураторська 

робота на факультеті проводилася згідно складених планів кураторської 

роботи факультету, кафедр і кожного куратора (звіт додається до протоколу).  

Усього в кураторській роботі на факультеті ММіЛ задіяно 22 

викладача, з них по кафедрах: 

- кафедра менеджменту і логістики – 11 осіб,  

- кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі – 9 осіб, 

- кафедра соціології, філософії і права – 2 особи. 

В планах враховувалися важливі події країни у поточному році, 

знаменні дати, культурні події (відвідування театрів, музеїв), заходи 

заплановані Інститутом культури та мистецтв ОНАХТ, спортивні та інші 

заходи, що проводяться на факультеті або є загально академічними. Також 

проводились обов’язкові кураторські години, які рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. 

Кураторами академічних груп на факультеті ММіЛ виконувалась 

навчальна робота, спортивна робота, організаційна робота, культурно-масова 

робота, проводилось патріотичне виховання студентів. 

Куратори здійснюють постійний контроль за процесом навчання в 

академічній групі, є помічниками у вирішенні складних завдань, 

допомагають знайти вихід із скрутних ситуацій, а також постійно тримають 

контакт з деканатом і батьками студентів.  

 6 жовтня 2019 року відбувся традиційний туристичний перехід вздовж  

берега моря по Трасі здоров’я , який є завершенням всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю 

«Проблеми формування здорового способу життя у молоді». Але у цьому 

році,це особливий туристичний перехід, який ввійде в історію Одеської 

національної академії харчових технологій. Як встановлення двох рекордів: 

«Найбільша кількість людей , які склали  на піску абревіатуру вищого 

навчального закладу» та «Найбільший ланцюг із людей в тільниках». 

У туристичному переході брали участь групи першого та другого курсу 

факультету ММіЛ з кураторами, а також заступник декана Коренман Є.М. 

Дьяченко Ю.В., декан Агеєва І.М.  

Також зі студентами проводились інформаційні бесіди щодо здорового 

способу життя та профілактики захворювань протягом семестру.  



 Куратори усіх академічних груп перевіряли гуртожитки №3, №4 та №8 

відповідно до розробленого графіку чергувань з відвідуванням студентів 

своїх груп у їх кімнатах з метою ознайомлення з умовами проживання.  

Також в усіх групах проводились вступні та повторні інструктажі з 

безпеки життєдіяльності студентів; інструктаж з протидії корупції та 

хабарництва; бесіди по ознайомленню зі структурою і правилами розпорядку 

в Академії; правилами проживання у гуртожитку; обговорення 

«Корпоративного кодексу ОНАХТ»; положень, що стосуються дресс-коду, 

правил користування мобільними телефонами, заборони паління у 

суспільних місцях, а також про права та обов'язки студентів. Кураторам 

першого курсу була роздана «Пам’ятка першокурсника». 

На факультеті ММіЛ проводились культурно-масові заходи різного 

характеру. Студенти і куратори груп факультету ММіЛ прийняли участь у 

святкуванні 117 річниці ОНАХТ, а саме 19 жовтня стали учасниками та 

гостями святкового концерту, що відбувався в центральному холі академії та 

18 жовтня в нічному клубі «Palladium» . 

З нагоди дня народження Академії, в бібліотеку і кафедрі маркетингу, 

підприємництва і торгівлі подарували підручники академіка Андрійчука В.Г. 

«Економіка агропромислових формувань»  та «Основи наукових досліджень 

в агробізнесі». Ці книги були передані студентам групи ЕМ 382 (куратор 

Бахчиванжи Л.А.) 

До того ж, протягом вересня, куратори усіх академічних груп 1 курсу 

факультету за участю директора музею Валентина Семеновича Дембицького 

проводили кураторську годину на тему «Історія академії». Куратори 2, 3 

курсу факультету також зустрілись зі студентами та провели кураторську 

годину на тему «День народження ОНАХТ». 

31 жовтня 2019 року на факультеті ММіЛ відбувся благодійний 

ярмарок «Back to 80s», в якому активну участь приймали студенти 

академічних груп ЕМ – 151,181,182,191,171, 172, 271, 272, 281, 251, 381, 382. 

Відбулася щорічна акція «Донорство» в листопаді 2019 р. 38 студентів 

факультету менеджменту, маркетингу і логістики прийняли участь в акції. 

На кафедрі маркетингу, підприємництва і торгівлі, к.е.н., ст. 

викладачем куратором групи ЕМ 191 Соколюк К.Ю. було проведено 

відкриту лекцію Інституту культури на тему : «Корпоративна культура та 

етика в системі електронної торгівлі», де взяли участь інші куратори 

факультету менеджменту, маркетингу і логістики зі студентами та 

розширили власний світогляд. 

Куратором групи ЕМ-291 Статєвою М.С. в листопаді місяці 2019 року 

була проведена кураторська година на тему: «Бізнес в нашому житті» з 

групою студентів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», де вони розглянули питання своєї майбутньої професії. 



Куратором групи ЕМ-174 Пурцхванідзе О.В. 28 листопада 2019 року 

проведена кураторська година на тему: «Чи готові ми до сесії?» з групою 

студентів зі спеціальності 074 «Менеджмент». Де розглядалися різні учбові 

питання з метою успішної здачі сесії. 

Підвищенню культурного рівня студентів, безумовно, сприяють походи 

до театрів та музеїв. 

Куратор групи ЕМ-181 Лозовська Г.М. разом зі студентами першого 

курсу за спеціальності 075 «Маркетинг» кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі факультету менеджменту, маркетингу і логістики 

29 листопада 2019 завітали до Одеського українського театру, що 

знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Пастера 15. 

 В листопаді куратори груп ЕМ-161, ЕМ-171 Левчук Ю.С., Корсікова 

Н.М. разом зі студентами відвідали Анатомічний музей. 

В рамках патріотичного виховання, в усіх академічних групах куратори 

проводили кураторські години присвячені таким темам: «Україна Єдина - 28 

річниця незалежності», «День народження Одеси 225 років», «День 

захисника України та українського козацтва 14 жовтня», «День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня», 

річниця вшанування жертв Голодомору, День Гідності та Свободи. 

Окремої уваги заслуговує організація екскурсії в Одеські катакомби (с. 

Нерубайське) за підтримки профспілкового комітету студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, яка проводилась у вересні 2019 

року для усіх груп 1 курсу факультету ММіЛ і дозволила познайомились з 

героїчною історією партизанського руху у часи війни. 

Загальна самооцінка роботи кураторів приведено у таблиці. 

Група ПІБ Оцінка (годин) Оцінка 

за 1 

семестр 

вересень жовтень листопад грудень 

1 курс 

ЕМ-171 Корсікова Наталія 

Миколаївна 

18 13 18 14 48 

ЕМ-172 Бренер Олександр 

Дмитрович 

21 15 16 11 63 

ЕМ-173 Дроздова Валерія 

Анатоліївна 

14 16 12 8 50 

ЕМ-174 Пурцхванідзе 

Ольга Вахтангівна 

14 20 24 11 69 

ЕМ-161 Левчук Юлія 

Сергіївна 

13 15 11 7 46 

ЕМ-181 Лозовська Ганна 

Миколаївна 

32 10 25 7 74 

ЕМ-182 Значек Рафаела 

Рафаелівна 

20 16 22 7 65 



ЕМ-151 Ковалів Інна 

Олександрівна 

14 22 24 7 67 

ЕМ-191 Соколюк 

Катерина Юріївна 

26 13 19 13 71 

2 курс 

ЕМ-271 Відоменко Ірина 

Олександрівна 

18 12 21 7 58 

ЕМ-272 Відоменко Ірина 

Олександрівна 

18 12 21 7 58 

ЕМ-273 Черкаський 

Андрій 

Володимирович 

10 8 14 7 39 

ЕМ-274 Удовиця Олег 

Федорович 

5 6 12 8 31 

ЕМ-281 Мільчева Вікторія 

Василівна 

14 12 21 7 54 

ЕМ-261 Ніколюк Олена  

Володимирівна 

10 12 21 2 45 

ЕМ-251 Мільчева Вікторія 

Василівна 

14 12 21 7 54 

ЕМ-291 Статєва Марина 

Станіславівна 

7 17 26 4 54 

3 курс 

ЕМ-371 Чабаров Валентин 

Олександрович 

6 5 16 9 36 

ЕМ-372 Мужайло Василь 

Дмитрович 

6 6 18 12 42 

ЕМ-373 Мужайло Василь 

Дмитрович 

6 6 18 12 42 

ЕМ-374 Лар’яновський 

Ігор Сергійович 

17 7 11 10 45 

ЕМ-361 Брюшкова  

Наталія 

Олексіївна 

10 16 11 9 46 

ЕМ-381 Голубьонкова 

Олена Олексіївна 

11 16 17 5 49 

ЕМ-351 Голубьонкова 

Олена Олексіївна 

11 16 17 5 49 

ЕМ-382 Бахчиванжи 

Людмила 

Анатоліївна 

14 16 25 7 62 

ЕМ-391 Черевата Тетяна 

Михайлівна 

14 10 18 7 49 

Хочеться відмітити кращих кураторів за результатами роботи в 1 

семестрі 2019-2020 н.р.: Соколюк К.Ю., Лозовська Г.М., Пурцхванідзе О.В. 

Як і в будь-якій роботі, так і в кураторської, зокрема, існують 

проблеми: 

1. Не збіг пар куратора з парами груп; 



2. Значна завантаженість студентів в учбовому процесі та особистому житті, 

в тому числі і в суботу, що знижує їх можливості до відвідування театрів, 

музеїв та ін. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати виховну роботу зі студентами факультету ММіЛ за 1семестр 

2019/2020 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 12(всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

5. Відповідальна по факультету за роботу Інституту культури й мистецтва 

Орлова В.О. звітувала за 1-й семестр 2019/2020 навч. року (звіт додається до 

протоколу). За планом було проведено 4 лекції. 

02 жовтня 2019 року в Одеській національній академії харчових 

технологій на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики, рамках 

роботи Інституту культури та мистецтв, доцентом кафедри маркетингу, 

підприємства і торгівлі  к.е.н. доц. Козак Катерини Богданівни була 

прочитана лекція  на тему: «Управління персоналом у малому та середньому 

бізнесі». Підчас лекції була піднята тема щодо сучасних інструментів 

підбору персоналу, актуальні питання щодо формування ефективного 

трудового колективу, форм мотиваційного потенціалу. Лекція була 

проведена з застосуванням мультимедійної техніки та на високому 

методологічному рівні. 

08 жовтня 2019 року в Одеській національній академії харчових 

технологій на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики рамках 

роботи Інституту культури та мистецтва була проведена відкрита лекція  на 

тему: «Молодіжні субкультури: стан і перспективи розвитку» асистент 

кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Ірина Володимирівна Мунтян  

Підчас лекції була піднята тема щодо сучасний світ строкатий, різноманітний 

і непередбачуваний. Але у будь-яку епоху існували ті, хто був проти, хто 

йшов перпендикулярно більшості і кидав виклик суспільству. У минулому 

столітті спільноти таких індивідів отримали назву субкультур.  

Сьогодні їх кількість зростає й не дивно, чому вони викликають особливий 

інтерес молоді. Захід проходив в рамках запланованих заходів Інституту 

культури ОНАХТ. Під час зустрічі, лектор окреслила позитивні й негативні 

тенденції розвитку зазначених культур. Особливий інтерес молоді викликала 

презентація слайдів з описом стилю одягу, світогляду, музичних вподобань 

представників тих або інших субкультур. Логічним закінченням зустрічі став 

перегляд документального фільму «Монолог про нелюбов», який описує 

реальне життя одеських безпритульних дітей.  



25 жовтня 2019. Одеській національній академії харчових технологій 

на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики рамках роботи Інституту 

культури та мистецтва була проведена відкрита лекція  на тему: «Філософія 

стоїцизму і ефективність діяльності людини » доцент  кафедри соціології 

філософії та права Ганна Анатоліївна Шевченко для студентів гр ЕМ 272,273  

Підчас лекції була піднята тема що Стоїцизм був впливовим філософським 

напрямком від епохи раннього еллінізму аж до кінця античного світу. Свій 

вплив ця школа залишала і на подальші філософські епохи.  

Під час проведення лекції студенти активно брали участь в обговоренні 

питань. Тематикою залишилася задоволені, як студенти так і викладач.  

7 листопада 2019 року в Одеській національній академії харчових 

технологій на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики, рамках 

роботи Інституту культури та мистецтв, на 4 парі в аудиторії А-342 старшим 

викладачем кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі к.е.н. Соколюк 

К.Ю. було проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Корпоративна 

культура та етика в системі електронній торгівлі». 

На лекції були присутні викладачі кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі, куратори зі студентами 1 та 2 курсів факультету 

менеджменту, маркетингу і логістики Лекція була проведена на достатньо 

високому рівні у формі відкритої лекції, присутній живий діалог зі 

студентами, в ході заняття велась дискусія на актуальні питання сучасної 

електронної комерції етики спілкування в Інтернеті. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати виховну роботу зі студентами та роботу Інституту культури й 

мистецтва факультету ММіЛ за 1 семестр 2019/2020 навчального року 

задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 12(всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

 

Голова ради факультету   

 менеджменту, маркетингу  і логістики                                 доц. Агеєва І.М. 

 

                       

 Секретар                                                                            ст.викл. Брайко М.Г. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC

