
ВИТЯГ 

з протоколу № 5 

засідання Ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики 

від 18 грудня 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: Про результати роботи Ради студентського самоврядування 

факультету ММіЛ за 1 семестр 2020/2021 навчального року.  

 05.10.2020 р. – вибори голови студентської ради ММіЛ. 

Кандидатами були: Бондарчук Дарія – студентка 4 курсу, Сліпченко Анна – 

студентка 3 курсу (1 скорочений), Севастьянов Владислав – студент 4 курсу (2 

скорочений), Новикова Валентина – студентка 3 курсу. Результати 

голосування: Бондарчук Д. О. – 47% Сліпченко А. В. – 19%. 

 Протягом семестру було розроблено стенд зі складом студентської ради 

ММіЛ 2020-2021 н. р. та додатковий матеріал (брошуру) як доповнення до 

основної брошури факультету. Спільно зі старшим куратором Мільчевою В. 

В. створено телеграм канал для безпосереднього інформування студентів. 

 09.10.2020 р. – члени студентської ради разом з викладачами та 

адміністрацією факультету були присутні під час «BBQ-фестивалю». 

 27.10.2020 р. – відбулась гра з фінансової грамотності «Cashflow». 

Студентська рада факультету ММіЛ зробила все можливе для того, щоб усі 

бажаючі мали змогу пройти життєвий шлях під час гри. Реєстрація учасників 

коштували 20 грн, виручені кошти підуть на благодійність. 

 15.11.2020 р. – вперше відбулась грандіозна лотерея на факультеті, у ході 

якої було зібрано 1500 грн на благодійність. Всього було 150 учасників, 

серед них студенти та викладачі. Призи розіграли у прямому ефірі на 

платформі Instagram. Дякуємо адміністрації факультету за підтримку цієї ідеї. 

Усі студенти та викладачі, які виграли, вже отримали свої призи. 

 21.11.2020 р. – члени студентської ради та небайдужі студенти прийняли 

участь у суботнику в таборі «Дружба». Представників з факультету ММіЛ 

було 8 осіб. 

 03.12.2020 р. – відбувся круглий стіл на тему «Правдиво про SMM ». 

Організатором заходу виступила студентська рада факультету ММіЛ, 

модератором – студентка 2 курсу СВО «Магістр» Струц Єлизавета. 

У ході круглого столу було висвітлено та обговорено основні можливості та 

течії, де можна реалізувати себе в умовах карантину, не виходячи з дому, а 

учасниками стали 100 осіб. 

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 та  Telegram.  Зав. 

кафедрою Менеджменту і логістики Савенко І.І. запропонував Голові  Ради 

студентського самоврядування факультету Бондарчук Д.О., що  слід звернути 

увагу та продумати, як пожвавити роботу усіх секторів ради самоуправління у 

зв’язку з погіршенням результатів  екзаменаційної сесії та низькою 

мотивацією студентів . 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати роботу Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ за 

1 семестр 2020/2021 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 12 (всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

 

Голові Ради студентського самоврядування факультету ММіЛ: 

- Приділити увагу роботі усіх секторів Ради. 

 

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

2020/2021 навчального року. 

Старший куратор факультету Мільчева В.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 – 12 осіб,  

- кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі – 9 осіб, 

- кафедра соціології, філософії і права – 1 особа. 

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, заходи заплановані Інститутом культури та мистецтв ОНАХТ та інші 

заходи, що проводяться на факультеті або є загальноакадемічними. Також 

проводились обов’язкові кураторські години, які рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. Всі кураторські години проводилися 

онлайн на платформі ZOOM. 

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 зв`язку та 

тримали на контролі відвідування студентів на дистанційному навчання 

проводячи кураторські години. 



На початку семестру кураторами були проведені зустрічі з академічними 

групами з метою обговорення результатів сесії, вирішення проблем з 

заборгованостями студентів. 

У листопаді куратори груп проводили бесіди зі студентами щодо 

пропусків пар та зв’язалися з батьками тих, у кого багато пропусків. 

Через карантині заходи в цьому році графік перевірок гуртожитків не 

складався, але під час виборів куратори факультету ММіЛ чергували у 

студентських гуртожитках, в яких проживають студенти факультету, з метою 

залучення їх до виборчого процесу. 

Також були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності перед 

початком семестру, перед початком зимових канікул та щодо алгоритму дій 

протиепідемічних заходів в ОНАХТ на період карантину у зв'язку поширенням 

короновірусної хвороби двічі за семестр. 

На факультеті ММіЛ проводились культурно-масові заходи різного 

характеру. 

21 вересня 2020 року в Одеській національній академії харчових 

технологій на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики відбулася 

відкрита лекція асистента кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Мунтян І.В. на тему: «Історичні відомості про риторику як науку публічного 

мовлення». 

Лекція відбулася у форматі відеоконференції. Її відвідали студенти 

факультету, куратори та зацікавлені науковці. 

23 жовтня 2020 року у рамках роботи інституту культури відбулася 

лекція доцента кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Голубьонкової О.О., на які були присутні куратори другого курсу зі 

студентами своїх груп. 
Також у вересні кураторами академічних груп Мужайло В.Д. та 

Удовицею О.Ф. була проведена екскурсія в санаторій «Куяльник». 

В рамках патріотичного виховання, в усіх академічних групах куратори 

проводили кураторські години присвячені таким темам День Незалежності 

України, День народження Одеси, День народження Академії та інші 

кураторські години по пам’ятним датам. 

Хочеться відмітити кращих кураторів за результатами роботи в 2020-

2021 н.р.: Ковалів І.О., Дроздова В.А., Значек Р.Р., Відоменко І.О. 

  



Загальна самооцінка роботи кураторів приводиться у таблиці. 

Група ПІБ 
Оцінка (годин) Всього за 

І семестр вересень жовтень листопад грудень 

І курс 

ЕМ-151 Донець Леся Яківна 12 14 6 5 37 

ЕМ-161 Мужайло Василь Дмитрович 12 16 10 5 43 

ЕМ-171 
Колеснікова Катерина 

Семенівна 
2 14 4 5 25 

ЕМ-172 Мануїлова Катерина Віталіївна 14 20 10 5 49 

ЕМ-174 Мужайло Василь Дмитрович 12 16 10 5 43 

ЕМ-181 Мунтян Ірина Володимирівна 10 8 12 4 34 

ЕМ-182 Донець Леся Яківна 12 14 6 5 37 

ЕМ-191 Донець Леся Яківна 12 14 6 5 37 

ІІ курс 

ЕМ-251 Ковалів Інна Олександрівна 18 18 18 6 60 

ЕМ-261 Левчук Юлія Сергіївна 6 8 19 4 37 

ЕМ-271 Корсікова Наталія Миколаївна 12 8 10 5 35 

ЕМ-272 Бренер Олександр Дмитрович 12 16 17 5 50 

ЕМ-273 Дроздова Валерія Анатоліївна 19 15 20 6 60 

ЕМ-274 Пурхванідзе Ольга Вахтангівна 14 12 16 11 69 

ЕМ-281 Лозовська Ганна Миколаївна 18 20 16 2 56 

ЕМ-282 Значек Рафаела Рафаелівна 18 26 18 2 64 

ЕМ-291 Соколюк Катерина Юріївна 12 12 20 5 49 

ІІІ курс 

ЕМ-351 Мільчева Вікторія Василівна 12 18 16 6 52 

ЕМ-361 Ніколюк Олена Володимирівна 4 6 13 4 27 

ЕМ-371 Відоменко Ірина Олександрівна 16 16 20 7 59 

ЕМ-372 Відоменко Ірина Олександрівна 16 16 20 7 59 

ЕМ-373 

Черкаський Андрій 

Володимирович 
8 9 6 5 30 

ЕМ-374 Удовиця Олег Федорович 10 23 16 6 55 

ЕМ-375 Бондар Вікторія Анатоліївна 16 14 24 0 54 

ЕМ-381 Мільчева Вікторія Василівна 12 18 16 6 52 

ЕМ-382 

Бахчиванжи Людмила 

Анатоліївна 
16 14 10 0 40 

ЕМ-391 Статєва Марина Станіславівна 18 14 12 4 48 

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

не всі студенти виходять на кураторські години (не має можливості або 

бажання підключатися на платформу зум). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

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

2020/2021 навчального року задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Членів ради факультету - 15 

За задовільну оцінку роботи  – 12(всі присутні). 

Проти – не має. 

Утримались – не має. 

Відповідальна по факультету за роботу Інституту культури й мистецтва 

Орлова В.О. звітувала за 1-й семестр 2020/2021 навч. року (звіт додається до 

протоколу). За планом було проведено 2 лекції. 



ЛЕКЦІЯ 1. на тему: «ЯК ФОРМУВАЛАСЯ УНІКАЛЬНІСТЬ 

ОДЕСИ» на кафедрі  соціології, філософії та права факультету менеджменту, 

маркетингу і логістики 11 вересня  2020 року, професором кафедри соціології, 

філософії та права Шевченко Г.А. була прочитана лекція  на тему: «Як 

формувалася унікальність Одеси». 

11 вересня 2020 року у системі  вайбер проведено відкриту лекцію 

Інституту культури і мистецтв  на тему «Як формувалася унікальність Одеси» 

в групах ФПБ26,  ЕМ273, 274 кафедри соціології,філософії та права 

професором Шевченко Г.А.  

Під час проведення відкритої лекції, студенти дізналися, що Одеса - 

культурний, освітньо-науковий , туристичний та торговий осередок України, 

найбільший торговий порт нашої держави. 

В Одесі налічується  37 вишів, 6 театрів , 8 кінотеатрів , філармонія , музеї 

тощо. Історичний центр Одеси з 2009 р. перебуває в попередньому списку 

об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Унікальність Одеси складають її 

мешканці, люди , які вміють працювати , вчитися , відпочивати та мріяти. 

Під час проведення лекції студенти активно брали участь в обговоренні 

питання.  

Тематикою залишилася задоволені, як студенти так і викладач. 

Але дана лекція була не зарахована керівництвом Інституту культури й 

мистецтва, тому що не було можливості приєднатися студентам та викладачам 

інших факультетів. Зав. кафедрою Солов’ю А.О. було рекомендовано змінити 

формат проведення лекцій викладачами кафедри на платформу zoom. 

ЛЕКЦІЯ 2. на тему: «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» на кафедрі маркетингу, підприємництва і 

торгівлі факультету ММіЛ 26 жовтня 2020 року в Інституті культури ОНАХТ 

було прочитано цікаву лекцію на актуальну тему: «Стратегічний маркетинг 

персонального розвитку» доцентом кафедри Маркетингу, підприємництва і 

торгівлі Голубьонковою О.О. 

Для досягнення успіху в бізнесі, або в особистому розвитку необхідно 

мати чітко визначену мету та план дій, складений у відповідності до вимог 

ринку. Саме з цього складається стратегічний маркетинг. Якщо стосовно теорії 

та методик стратегічного маркетингу для підприємств є достатньо інформації, 

то чітких механізмів стратегічного маркетингу персонального розвитку 

недостатньо.  

В рамках лекції було розглянуто сутність місії, стратегічних цілей, 

методик стратегічного аналізу з точки зору застосування для персонального 

розвитку. 



Студенти отримали вичерпну інформацію про тенденції та сучасні 

вимоги роботодавців стосовно фахівців та рекомендації з розробки власної 

маркетингової стратегії. 

Лекція пройшла з активним залученням слухачів: студентів різних 

курсів та їх кураторів. 

 

 

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 роботу Інституту культури й мистецтва факультету ММіЛ за 1 

семестр 2020/2021 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. 
 


