
ВИТЯГ 

з протоколу № 9 

засідання Ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики 

від 23 червня 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: Про результати роботи Ради студентського 

самоврядування факультету ММіЛ за 2 семестр 2019/2020 навчального року.  

 Голова Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ студент 

гр. ЕМ – 584  Мироненко Богдан  оголосив звіт про проведену роботу за 2-й 

семестр 2019/2020 навчального року (звіт додається до протоколу).  

Протягом семестру студентська рада працювала згідно скоригованого 

плану роботи після введення карантинних обмежень.  

Протягом семестру відбулись заходи для підняття активності сторінки 

факультету в мережі Інстаграм, що виступає одним із засобів 

профорієнтаційної роботи. Керівним складом студентської ради спільно з 

комітетом маркетингу та профорієнтації було розроблено контент-план на 

період карантину, згідно якого сторінки Інстаграм та фейсбук 

поповнювались корисною та цікавою інформацією: 

- книжкові рекомендації; 

- корисні ресурси; 

- рекомендації щодо здоров’я та безпеки під час карантину; 

- права та можливості студентів. 

Також на сторінці Інстаграм було започатковано дистанційні освітні 

заходи для студентів та усіх бажаючих: 

1. 22 квітня було проведено прямий ефір на тему «Успіх та мотивація: 

як знайти роботу мрії» спільно з доцентом кафедри Менеджменту і логістики 

Катериною Козак.  

2. 4 червня проведено прямий ефір на тему «Успішне 

працевлаштування: резюме і співбесіди» також спільно з Катериною Козак. 

Більше 100 слухачів долучились до кожного прямого ефіру. Загальна 

кількість переглядів прямих ефірів склала більше 500.  



Під час карантину студентською радою було розроблено та створено 

профорієнтаційний відеоролик «ММіЛ – мій шлях до успіху» за участі 

студентів – членів студентської ради факультету. Ролик був опублікований 

на сторінках факультету в Інстаграм та фейсбук, загальна кількість 

переглядів на обох платформах становить більше півтори тисячі. 

Також 18 червня студентка нашого факультету, заступник голови 

студентської ради Новикова Валентина долучилась до проекту «Школа 

громадського бюджету». 

З урахуванням посилення дистанційної складової роботи в 

наступному році, студентська рада наразі напрацьовує нові шляхи для 

здійснення ефективних комунікацій і проведення освітніх заходів для нового 

складу студентської ради: 

1. Продовження роботи над проведенням дистанційних заходів – 

залучення викладачів усіх кафедр факультету, розробка плану проведення 

заходів та затвердження тем для обговорень. 

2. Розробка шляхів дистанційного проведення виборів голови 

студентської ради факультету, що заплановані на 1 семестр 2020-2021 н. р. 

3. Посилення участі студентів в освітньому процесі – підготовка 

опитувань, онлайн та офлайн зустрічей. 

4. Проведення набору студентського активу до нового складу 

студентської ради на 2020-2021 н. р. 

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

заходах академії та факультету, відмітила роботу інформаційного сектору в 

регулярній підготовці матеріалів для сторінки  в Інстаграм. Голові Ради 

студентського самоврядування факультету Мироненко Б.В., слід звернути 

увагу та продумати, як пожвавити роботу студентів та Ради самоуправління у 

зв’язку з проведення освітнього процесу в дистанційному режимі та 

покращенням результатів семестрового контролю успішності студентів 

факультету . 

 Седікова І.О. подякувала  Раді самоуправління факультету за активну 

участь студентів в проведенні акредитації спеціальності 074 «Публічне 

управління та адміністрування» 



Голубьонкова О.О. запропонувала  посилити роботу 

профорієнтаційного сектору (збільшити присутність студентів на сторонках у 

соц.мережах академії,факультету та кафедр) 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати роботу Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ за 

2семестр 2019/2020 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 13 (всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

2. Голові Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ: 

2.1. Приділити увагу роботі усіх секторів Ради. 

4. СЛУХАЛИ: Звіт з виховної роботи на факультеті ММіЛ за 2семестр 

2019/2020 навчального року Євтушок О.В. 

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 

Кураторська робота на факультеті проводиться відповідно до 

розроблених планів Інституту кураторів ОНАХТ, факультету та кожного 

куратора. 

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. 

В 2 семестрі за дві неділі роботи в академії та враховуючи карантинну 

ситуацію у всьому світі, навчання відбувалося у форматі відеоконференцій 



ZOOM, але кураторами академічних груп на факультеті ММіЛ виконувалась 

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

робота, проводилось патріотичне виховання студентів. 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

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. 

Навіть на віддаленому навчанні куратори постійно були на звязку та 

тримали на контролі відвідування студентів на дистанційному навчання 

проводячи кураторські години. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 Куратори до карантину перевіряли гуртожитки №3, №4, №7, №8 

відповідно до розробленого графіку чергувань з відвідуванням студентів 

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

Також кураторами факультету ММіЛ перед початком літніх канікул були 

проведені кураторські часи з питання вступного інструктажу з питань безпеки 

життєдіяльності перед початком літніх канікул. 

КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 

На факультеті ММіЛ проводились культурно-масові заходи різного 

характеру. 

28 травня 2020 року в Одеській національній академії харчових 

технологій на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики в рамках 

роботи Інституту культури та мистецтв, старшим куратором факультету 

ММіЛ Євтушок О.В була прочитана лекція  на тему: «Ділова етика в 

маркетинговому менеджменті». 

Лекція відбулася у форматі відеоконференції на яку завітали студенти 

факультету, куратори та зацікавлені науковці. 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

В рамках патріотичного виховання, в усіх академічних групах куратори 

проводили кураторські години присвячені таким темам День небесної сотні, 

День визволення Одеси та інші кураторські години по пам’ятним датам. 



Святкові заходи 22 січня проходять не тільки в Україні. Акції, 

присвячені Дню соборності влаштовують українці, які проживають в різних 

містах Європи та Америки. 

Кураторами факультету менеджменту, маркетингу і логістики були 

проведена кураторська година присвячена Дню науки, студенти отримали 

пізнавальну інформацію та дізналися, що у третю суботу травня в Україні 

відзначають професійне свято наукових працівників – День науки, яке 

об'єднує в наукову когорту усіх учених. Свято встановлене Указом 

Президента України «Про День науки» від 14.02.1997 № 145/97. 

Проведення Дня науки є популяризація досягнень науки в Україні, 

залучення молоді до наукових досліджень, піднесення авторитету і престижу 

науки в українському суспільстві. 

Загальна самооцінка роботи кураторів приводиться у таблиці. 

Група ПІБ Оцінка (годин) 

за 1 семестр 

Оцінка 

(годин) за 2 

семестр 

Всього за 

рік 

1 курс 

ЕМ-171 Корсікова Наталія Миколаївна 48 21 69 

ЕМ-172 Бренер Олександр Дмитрович 63 25 88 

ЕМ-173 Дроздова Валерія Анатоліївна 50 39 89 

ЕМ-174 Пурцхванідзе Ольга Вахтангівна 69 21 80 

ЕМ-161 Левчук Юлія Сергіївна 46 11 57 

ЕМ-181 Лозовська Ганна Миколаївна 74 21 95 

ЕМ-182 Значек Рафаела Рафаелівна 77 29 106 

ЕМ-151 Ковалів Інна Олександрівна 67 5 71 

ЕМ-191 Соколюк Катерина Юріївна 78 22 100 

2 курс 

ЕМ-271 Відоменко Ірина Олександрівна 58 28 86 

ЕМ-272 Відоменко Ірина Олександрівна 58 28 86 

ЕМ-273 Черкаський Андрій Володимирович 39 21 60 

ЕМ-274 Удовиця Олег Федорович 31 21 51 

ЕМ-281 Мільчева Вікторія Василівна 54 21 75 

ЕМ-261 Ніколюк Олена  Володимирівна 45 25 70 

ЕМ-251 Мільчева Вікторія Василівна 54 21 75 

ЕМ-291 Статєва Марина Станіславівна 54 21 75 

3 курс 

ЕМ-371 Чабаров Валентин Олександрович 36 18 54 



ЕМ-372 Мужайло Василь Дмитрович 42 18 60 

ЕМ-373 Мужайло Василь Дмитрович 42 18 60 

ЕМ-374 Лар’яновський Ігор Сергійович 45 15 60 

ЕМ-361 Брюшкова  Наталія Олексіївна 46 31 77 

ЕМ-381 Голубьонкова Олена Олексіївна 73 24 97 

ЕМ-351 Голубьонкова Олена Олексіївна 73 24 97 

ЕМ-382 Бахчиванжи Людмила Анатоліївна 62 38 100 

ЕМ-391 Черевата Тетяна Михайлівна 49 29 78 

 

Хочеться відмітити кращих кураторів за результатами року: Соколюк 

К.Ю., Лозовська Г.М., Пурцхванідзе О.В., Значек Р.Р., Відоменко І.О. 

Найменшу кількість годин в другому семестрі і сумарно за рік 

отримали Чабаров В.О. та Удовиця О.Ф. 

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

проблеми: 

1. Труднощі в освоєнні  дистанційних методів подачі матеріалу. 

2. Специфічні умови навчального процесу 2 семестру 2019-2020 н.р. не 

дозволили провести усі заплановані заходи, які передбачають особисту 

присутність студентів (спортивні, культурно-масові та ін.) 

3. Інертність як студентів, так і викладачів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

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

2019/2020 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 13 (всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

5. Відповідальна по факультету за роботу Інституту культури й мистецтва 

Орлова В.О. звітувала за 2-й семестр 2019/2020 навч. року (звіт додається до 

протоколу). За планом було проведено 2 лекції. 

Лекція 1. 20 травня 2020 року в Zoom 73231413199 пароль 8KPQNv  о 

10-00 



В рамках роботи Інституту культури та мистецтв, старшим викладачем  

кафедри соціології, філософії та права Лар’яновський І.С. була прочитана 

лекція  на тему: «Навіщо людині музика?» 

Були присутні ЕМ-374, а також студенти факультетів нафти, газу та 

екології та факультету комп’ютерної інженерії,програмування та 

кібербезпеки. Лекція проводилася в інтерактивному режимі , студенти 

висловлювали  свою думку з розгляду питань. Основну увагу було приділено 

наступному : людська і космічна природа музики за уявленнями стародавніх 

мудреців; Констянтин Сараджев – невизнаний геній-звонар ХХст,його 

розуміння природи музики як унаочнення звукових спектрів предметів та 

істот; космічне музичне послання землян на борту станцій Вояджер -1 та 

Вояджер -2 : які вибирали музичні твори для золотих платівок Вояджерів.    

Тематикою залишилася задоволені, як студенти так і викладачі 

Лекція 2. 28 травня 2020 року старшим куратором факультету ММіЛ, 

старшим викладачем кафедри маркетингу,підприємства і торгівлі Євтушок 

О.В. була прочитана лекція  на тему:«Ділова етика в маркетинговому 

менеджменті». 

Лекція відбулася у форматі відеоконференції на яку завітало біля 100 

учасників. Присутні були як студенти факультету, так і куратори та 

зацікавлені науковці. 

Під час проведення відкритої лекції, студенти дізналися, що етика 

бізнесу – це ділова етика, що базується на чесності, відвертості, вірності 

даному слову у взаємостосунках зі споживачами, працівниками, 

постачальниками, дистриб'юторами та громадськістю, а також здатності 

ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, 

установлених правил і традицій. Розуміння важливості ділової етики для 

успішного управління маркетингом, а точніше, ведення бізнесу, не є 

досягненням сучасності. Ще в дореволюційний період виходила газета 

ділових кіл "Біржові відомості", яка обрала своїм девізом: "Прибуток над усе, 

але честь вища понад прибуток!" 

Під час проведення відкритої лекції, студенти дізналися , що 

корпоративна культура являє собою неявну, невидиму і неформальну 



свідомість організації, яка керує поведінкою людей і, в свою чергу, сама 

формується під впливом їхньої поведінки. 

Студенти активно брали участь в обговоренні питання та 

демонстрували корпоративну поведінку , як зразкового члена команди на 

підприємстві .  

В цілому, можна відмітити, що проведені заходи мали позитивний 

результат і сприяли залученню студентів у громадське життя ОНАХТ. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

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

мистецтва факультету ММіЛ за 2 семестр 2019/2020навчального року 

задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 13(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. 


