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Студенти кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, 

 які знаходяться на дуальній формі навчання 

2018-2019 н.р. 

 

Кількість студентів кафедри на дуальній формі навчання – 4 

Спеціальність студентів кафедри на дуальній формі навчання – 051 «Економіка» 

Кількість підприємств приймаючих студентів – 4 

 

№ 

п/п 

ПІП студента Група Спеціальність Повна назва підприємства-бази 

дуального навчання 

Адреса підприємства 

1. 

Генералов 

Микита 

Сергійович 

31 ЕМ 051 «Економіка» 
ФГ (фермерське господарство) 

«Шанс» 

с. Велика Знам'янка, 

Кам'янко-Дніпровський район, 

вул. Коваля, б.12 

2. 

Єфімов  

Максим 

Іванович 
31 ЕМ 051 «Економіка» 

МФ ТОВ (мелітопольська 

філія товариства обмеженої 

відповідальності) «Хегельманн 

Транспорте Юкрейн» 

м. Мелітополь, 

вул. Грушевського, б.13 

3. 

Перелигін 

Владислав 

Ігорович 

31 ЕМ 051 «Економіка» 

ПАТ (публічне акціонерне 

товариство) «Мелітопольський 

м’ясокомбінат» 

м. Мелітополь, 

вул. Героїв України, б.175 

4. 

Селедцов 

Віталій 

Віталійович 

31 ЕМ 051 «Економіка» 
ПП (приватне підприємство) 

«Новосельський» 

м. Мелітополь, 

вул. Дружби, б.12 
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База дуального навчання студента 31 ЕМ Генералова Микити Сергійовича, 2018-2019 н.р. 

Показник, ознака Характеристика 

Назва та організаційно-правова форма підприємства ФГ «Шанс» 

Рік утворення 1992 

Власник Генералова І.О. 

Місце розташування с. ВеликаЗнам'янка, Кам'янко-Дніпровський район, вул. Коваля, б.12 

Спеціалізація  Виробництво продукції рослинництва 

Вид  діяльності за КВЕД 
 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису) і насіння олійних 

культур 

Форма ЗЕД  Відсутня 

Керівник практики на підприємстві Генералова І.О. 

Товарний каталог підприємства  Зернові та пропашні культури 

Мережа магазинів Відсутня 

Клієнтська база  «ТОВ НІБУЛОН»,  ТОВ «Каргілл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaz-upi.com/price
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База дуального навчання студента 31 ЕМ Єфімова  Максима Івановича, 2018-2019 н.р. 

Показник, ознака Характеристика 

Назва та організаційно-правова форма підприємства МФ ТОВ  «Хегельманн Транспорте Юкрейн» 

Рік утворення 1998 

Керівник  Добровольський Максим  Юрійович 

Місце розташування м. Мелітополь, вул. Грушевського, б.13 

Спеціалізація  Надання транспортних послуг, логістична діяльність 

Вид  діяльності за КВЕД  82.20 Діяльність телефонних центрів - основний 

Форма ЗЕД Еспорт та імпорт послуг у сфері транспортних перевезень 

Керівник практики на підприємстві Павло Бодрилов 

Товарний каталог підприємства  
Повний комплекс послуг по перевезенню багажу з Європи в 

країни СНД 

Мережа представництв Мережа представництв по всіх країнах Європи 

Клієнтська база  
Переважно замовники країн - Польща, Німеччина, Литва, 

Румунія, Іспанія, Франція, Чехія 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaz-upi.com/price
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База дуального навчання студента 31 ЕМ Перелигіна Владислава Ігоровича, 2018-2019 н.р. 

Показник, ознака Характеристика 

Назва та організаційно-правова форма підприємства ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» 

Рік утворення 1994 

Керівник (голова правління) Єфремов Валерій Михайлович 

Місце розташування 72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 175 

Спеціалізація 
 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 

 Оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами 

Вид  діяльності за КВЕД  10.11 Виробництво м’яса - основний 

Форма ЗЕД 

Експорт м’ясних продуктів 

Імпорт сировинних складових для виробництва м'ясних 

продуктів 

Керівник практики на підприємстві Кошель Андрій   

Товарний каталог підприємства  11 асортиментних груп продукції 

Мережа магазинів 

52 фірмових торгових точок, що представлені по всій Україні; 

супермаркети «Ашан», «Амстор», «Сільпо», «Новус», «Еко-

маркет», «Фоззі», «Там-Там», «Економ+»  

Клієнтська база  80% жителів Запорізької області  

Нагороди та номінації "Європейська якість" та  "Кращі підприємства України"  

 

 

 

 

 

 

https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.11.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.32.0
http://uaz-upi.com/price
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База дуального навчання студента 31 ЕМ Селедцова Віталія Віталійовича, 2018-2019 н.р. 

Показник, ознака Характеристика 

Назва та організаційно-правова форма 

підприємства 
ПП  «Новосельський» 

Рік утворення 2006 

Місце розташування головної торгової точки м. Мелітополь,  вул. Дружби, б.12 

Спеціалізація Оптова та роздрібна торгівля  

Вид  діяльності за КВЕД G 45.31-32;  47.30 

Форма ЗЕД Відсутня 

Керівник практики на підприємстві Кириченко Владислав Ігорович 

Товарний каталог підприємства  Понад 2000 найменувань 

Мережа магазинів Три торгові точки в м. Мелітополі та мелітопольському районі  

Клієнтська база  Покупці м. Мелітополя та мелітопольського району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaz-upi.com/price
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Зв'язок компетенцій, реалізовуваних на виробничому навчанні з дисциплінами кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, що вивчають студенти ДФН 

Основні інтегровані компетенції студентів ДФН на підприємствах 
Основні дисципліни, пов’язані з 

професійними компетенціями 

Базові компетенції 

Використання базових понять економічної діяльності на підприємстві під час 

робочого процесу 

Розуміння загального алгоритму економічної діяльності підприємства та 

економічного механізму його функціонування та ін. 

Економічна теорія 

Економіка 

Мікро- , макроекономіка 

Міжнародна економіка та ін. 

Основні економічні компетенції 

Виконання окремих базових планово-економічних розрахунків для системного 

аналізу діяльності підприємства 

Оцінювання економічного стану з метою виявлення резервів підвищення 

ефективності комерційної діяльності підприємства 

Кількісний системний аналіз діяльності та показників ефективності 

підприємства з урахуванням ризиків 

Виявлення пріоритетних напрямків зниження ризику  та управління ним та ін. 

Економіка 

Ризикологія 

Економічна діагностика 

Бізнес-статистика та ін. 

Спеціалізовані компетенції, пов’язані із ЗЕД підприємства 

Обчислення показників зовнішньої торгівлі підприємства 

Визначення ефективності експортної, імпортної та загалом 

зовнішньоекономічної діяльності 

Збір та обробка інформації щодо зовнішніх джерел поставки сировини та 

можливостей співробітництва з іноземними партнерами 

Виявлення ефективних умов поставки сировини та реалізації готової продукції 

Здійснення закордонних відряджень в контексті зовнішньої торгівлі 

підприємства 

Приймання участі в роботі з експортно-імпортною документацією та ін. 

Економіка 

Міжнародна економіка 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Правила міжнародної торгівлі та ін. 
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Результати атестації студентів кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, 

 які знаходяться на дуальній формі навчання в  2018-2019 н.р. (витяг з атестаційного листа) 

№ 
п/п 

ПІП 

студента 

Назва 

підприємства-

бази дуального 

навчання 

Характеристика 

особистості студента 

Характеристика якості 

виконаних робіт 

Недоліки в роботі  

студента 

Оцінка, виставлена 

на підприємстві 

(результат 

атестації) 

1. 

Генералов 

Микита 

Сергійович 

ФГ «Шанс» 

Норми поведінки 

дотримані в повному 

обсязі; працівник швидко 

вчиться та запам’ятовує 

інформацію, 

відповідальний 

Якість виконуваних 

робіт на допустимому 

рівні, згідно вимогам 

норм та часу; пране 

професійного 

підвищення 

Відносно недостатній 

рівень уважності та 

зосередженості 

Задовільно 

2. 

Єфімов  

Максим 

Іванович 

МФ ТОВ  

«Хегельманн 

Транспорте 

Юкрейн» 

Норми поведінки та 

дисципліни витримані; 

співробітник 

відповідальний, дуже 

комунікативний, 

працездатний 

Всі види робіт виконані 

якісно, відповідно до 

встановлених на 

підприємстві вимог, 

вчасно 

Ті, що пов'язані з 

іншомовленевою сферою 

діяльності  у договірній 

роботі 

Добре 

3. 

Перелигін 

Владислав 

Ігорович 

ПАТ 
«Мелітопольський 

м’ясокомбінат» 

Розвинуті лідерські 

якості, уміння 

професійно навчатися та 

відповідальність 

проявилися на високому 

рівні 

Всі доручення виконані 

повністю згідно вимог 

керівництва, належної 

якості та у встановлені 

строки, з креативним 

підходом 

Занадто висока 

емоційність, що 

проявлялася в окремих 

нестандартних ситуаціях 

в контексті робочого 

процесу 

Задовільно 

4. 

Селедцов 

Віталій 

Віталійович 

ПП  

«Новосельський» 

Дисципліна та поведінка 

на професійному рівні; 

співробітник 

відповідальний, 

комунікативний, володіє 

певним лідерським 

потенціалом 

Всі види робіт в межах 

професійних 

компетенцій виконані 

вчасно, якісно та в 

повному обсязі 

Окремі випадки, 

пов’язані зі сферою поза 

професійних 

компетенцій 

Добре 

 


