
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

   ПРОТОКОЛ 

 

14 листопада 2018 р          Мелітополь          № 04 

  

 

Засідання кафедри «Облік і 

оподаткування» 

 

Голова в. о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент ГОЛУБ Н.О. 

Секретар  КАРАЧЕВЦЕВА Ю.І. 

Присутні: 16 осіб з 19 членів кафедри 

 

Порядок денний: 

 

1. Про організацію роботи кураторів на підшефних курсах. 

2. Про затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін. 

3. Про наповненість та оновлення сайту кафедри, виклад інформації на сайт 

університету. 

4. Про стан профорієнтаційної роботи. 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача  кафедри ГОЛУБ Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент ГОЛУБ Н.О.,  к.е.н., доцент ДЕМЧУК О.М., к.е.н., 

доцент БЕЗВЕРХНЯ Ю.В., к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В., к.е.н., доцент 

САХНО Л.А., к.е.н., доцент КОСТЯКОВА А.А. про організацію роботи кураторів 

на підшефних курсах та проведення кураторських годин в академічних групах 11 

ОО, 21 ОО, 31+11сОО, 41ОА, 21сОО, 11МБОО,  21МБОО. 

 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 41 ОА 

Сахно Людмили Анатоліївни на 2018-19 н.р. 

Грудень. 

1.Зустріч із працівниками правоохоронних органів, перегляд та обговорення 

тематичних фільмів. 

2.Бесіда на тему: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас». До Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. 

3. - День пам’яті Святого Миколая Чудотворця. 

4.Підведення підсумків за результатами екзаменаційної сесії. 

Січень. 

 
 



1.Бесіда на тему «Соборна українська земля» (з нагоди Дня соборності України) 

2.Бесіда на тему: «Культурна людина». 

3. Зустріч з психологом ТДАТУ.  

Лютий. 

1. Бесіда на тему: «День Святого Валентина». 

2. Бесіда на тему:  «День пам’яті героїв небесної сотні» 

3. Бесіда на тему:  «Вихованість, культура, інтелігентність» 

4.Підведення підсумків І атестації: пропуски,  успішність. 

Березень. 

1.Бесіда на тему: «Шевченківські дні». 

2.Бесіда на тему: «Міжнародний жіночий день».  

3.Бесіда на тему: «Арттерапія: профілактика емоційна та психологічна» 

4.Підведення підсумків ІІ атестації: пропуски,  успішність. 

 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 31 ОО + 11 СОО 

Ілляшенко Катерини Володимирівни на 2018-19 н.р. 

Грудень. 

1. Підведення підсумків третьої атестації. Обговорення поточних питань. 

2. Підготовка до складання першої екзаменаційної сесії. 

3. Обговорення питань другого ПМК. 

4. Бесіда на тему: «Правила дотримання безпечної поведінки під час новорічних 

свят та зимових канікул». 

Січень. 

1. Обговорення результатів зимової сесії. Питання підготовки до навчання у 

другому семестрі.  

2. Бесіда на тему спорту у житті студентів та участі у різноманітних змаганнях.  

3. Обговорення поточних питань. 

Лютий 

1.Бесіда на тему: «Особливості роботи з джерелами інформації». 

2. До дня Святого Валентина бесіда на тему культури відносин. 

3.Зведена кураторська година до Дня рідної мови (ст. викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Зімонова О.В.) 

4.Обговорення питань успішності та статистики відвідування занять. Підготовка 

до першого ПМК. 

Березень 

1.Підведення підсумків першої атестації.  

2. Бесіда на тему: «Хто не рахує, той не має» до річниці дня народження 

Т.Шевченко. Обговорення поточних питань. 

3. Обговорення поточних питань та проблем першого ПМК. 

4. Підготовка до другої атестації. Обговорення питань успішності та статистики 



відвідування занять. 

 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 11ОО 

Безверхньої Юлії Вікторівни на 2018-19 н.р. 

Грудень. 

1.Підведення підсумків третьої атестації. Обговорення поточних питань. 

2. Бесіда на тему благодійності та акцій студентів до дня Святого Миколаю. 

3.Підготовка до складання першої екзаменаційної сесії. 

4. Обговорення питань другого ПМК. 

5. Бесіда на тему: «Правила дотримання безпечної поведінки під час новорічних 

свят та зимових канікул». Проведення інструктажу. 

Січень. 

1.Обговорення результатів зимової сесії. Питання підготовки до навчання у 

другому семестрі.  

2. Бесіда на тему спорту у житті студентів та участі у різноманітних змаганнях. 

3.Обговорення поточних питань. 

4. Бесіда на тему написання наукових статей та участі у наукових конференціях. 

Лютий. 

1.Бесіда на тему літератури та необхідності вивчати літературні джерела. 

2.До дня Святого Валентина бесіда на тему культури відносин. 

3.Зведена кураторська година до Дня рідної мови (ст. викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Зімонова О.В.) 

4. Підготовка до першої атестації. Обговорення питань успішності та статистики 

відвідування занять. Підготовка до першого ПМК. 

Березень. 

1. Підведення підсумків першої атестації.  

2. Бесіда на тему сучасної культури та мистецтва. Обговорення поточних питань. 

3. Бесіда на тему активізації суспільної діяльності студентів в університеті. 

4.Обговорення проблем першого ПМК. 

5. Підготовка до другої атестації. Обговорення питань успішності та статистики 

відвідування занять. 

 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 21ОО 

Демчук Олени Миколаївни на 2018-19 н.р. 

Грудень. 

1.Підведення підсумків третьої атестації. Обговорення поточних питань. 

2.Бесіда на тему благодійності та акцій студентів до дня Святого Миколаю. 

3.Підготовки до складання першої екзаменаційної сесії. 

4.Обговорення питань другого ПМК. 

5.Бесіда на тему: «Правила дотримання безпечної поведінки під час новорічних 



свят та зимових канікул». Проведення інструктажу. 

Січень 

1.Обговорення результатів зимової сесії. Питання підготовки до навчання у 

другому семестрі.  

2.Бесіда на тему спорту у житті студентів та участі у різноманітних змаганнях. 

3.Обговорення поточних питань. 

4.Бесіда на тему написання наукових статей та участі у наукових конференціях. 

Лютий  

1.Бесіда на тему літератури та необхідності вивчати літературні джерела. 

2.До дня Святого Валентина бесіда на тему культури відносин. Підготовка Стен-

газети 

3.Зведена кураторська година до Дня рідної мови (ст. викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Зімонова О.В.) 

4.Підготовка до першої атестації. Обговорення питань успішності та статистики 

відвідування занять. Підготовка до першого ПМК. 

Березень. 

1.Підведення підсумків першої атестації.  

2.Бесіда на тему сучасної культури та мистецтва. Обговорення поточних питань. 

3.Бесіда на тему активізації суспільної діяльності студентів в університеті. 

4.Обговорення проблем першого ПМК. 

5.Підготовка до другої атестації. Обговорення питань успішності та статистики 

відвідування занять. 

 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 11 МБОО 

Костякової Анни Анатоліївни на 2018-19 н.р. 

Грудень. 

 1.Підведення підсумків атестації за листопад. Аналіз успішності. Аналіз пропусків 

занять. 

2. Підведення підсумків атестації за грудень та ПМК ІІ.   Підготовка до зимової 

екзаменаційної сесії.  

 3.Бесіда на тему: «Правила дотримання безпечної поведінки під час новорічних 

свят та зимових канікул». Проведення інструктажу.  

Січень. 

1.Обговорення результатів зимової сесії. Питання підготовки до навчання у 

другому семестрі. 

2.Регулярне проведення  кураторської  години для ознайомлення з інформацією 

про поточні новини в університеті, на факультеті, в гуртожитку. 

3.Аналіз пропусків занять за учбовий місяць. Оплата за навчання та гуртожиток. 

Лютий. 

1.Регулярне проведення  кураторської  години для ознайомлення з інформацією 



про поточні новини в університеті, на факультеті, в гуртожитку. 

2.Зведена кураторська година до Дня рідної мови (ст. викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Зімонова О.В.). 

3.Підведення підсумків атестації за лютий. Аналіз успішності. Аналіз пропусків 

занять.  

Березень. 

1.Регулярне проведення  кураторської  години для ознайомлення з інформацією 

про поточні новини в університеті, на факультеті, в гуртожитку. 

2.Аналіз пропусків занять за тиждень. Підведення підсумків атестації та  ПМК І. 

3.Участь у спартакіаді університету, міжфакультетських конкурсах і змаганнях. 

4.Підведення підсумків атестації за березень. Аналіз успішності. Аналіз пропусків 

занять.  

ВИРІШИЛИ: 

        1.Інформацію взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача  кафедри  ГОЛУБ Н.О. 

ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент  ГОЛУБ Н.О. та ведучі викладачі про затвердження 

екзаменаційних білетів з викладаємих дисциплін для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

             к.е.н., доцент ГОЛУБ Н.О. з дисципліни «Фінансовий облік II» для 

студентів 2 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

             к.е.н., доцент ТРАЧОВА Д.М. з дисципліни «Фінансовий облік» для 

студентів 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

             к.е.н., доцент КУЧЕРКОВА С.О. з дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» та 2С курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

    к.е.н., доцент БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. з дисципліни «Управлінський облік» для 

студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 2С курсу 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

   к.е.н., доцент БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. з дисципліни «Бюджетування діяльності 

субˈєктів господарювання» для студентів 3 курсу та 1С курсу спеціальності  071 

«Облік і оподаткування»; 

            к.е.н., доцент БЕЗВЕРХНЯ Ю.В. з дисципліни «Фінансовий аналіз» для 

студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальності 

071  Облік і оподаткування»; 

            к.е.н., доцент КОСТЯКОВА А.А. з дисципліни «Звітність підприємства» 

для студентів 3 та 4 курсів спеціальності 071  Облік і оподаткування» та  4 курсу 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,  

           к.е.н., доцент ВОРОНЯНСЬКА О.В. з дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 



2С курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

  к.е.н., доцент КУЧЕРКОВА С.О. з дисципліни «Облік і оподаткування 

субˈєктів господарювання» для студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»; 

   к.е.н., доцент ЛЕВЧЕНКО О.П. з дисципліни «Облік в галузях» для 

студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

            к.е.н., доцент ТЕРЩЕНКО М.А. з дисципліни «Фінансовий аналіз» для 

студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

            к.е.н., доцент ТЕРЩЕНКО М.А. з дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» для студентів 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

             к.е.н., доцент ДЕМЧУК О.М. з дисципліни «Облік в бюджетних установах» 

для студентів  2 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

            к.е.н., доцент ДЕМЧУК О.М. з дисципліни «Облік в бюджетних установах 

II» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 2С курсу 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

  к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В. з дисципліни «Статистична звітність» для 

студентів 3 курсу спеціальності  071 «Облік і оподаткування»;  

  к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В. з дисципліни «Бухгалтерський облік» для 

студентів 3 курсу спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

  к.е.н., доцент ІЛЛЯШЕНКО К.В. з дисципліни «Бухгалтерський облік» для 

студентів 3 курсу спеціальності  073 «Менеджмент»;  

            к.е.н., доцент ЄРЕМЕНКО Д.В. з дисципліни «Бухгалтерський облік» для 

студентів 2 курсу спеціальності 051 «Економіка»;  

  к.е.н., доцент ЄРЕМЕНКО Д.В. з дисципліни «1С: Бухгалтерія» для 

студентів 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»;  

   к.е.н., доцент ЄРЕМЕНКО Д.В. з дисципліни «Інформаційні системи в 

облікуц та аналізі» для студентів 2 курсу спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»;  

 

ВИРІШИЛИ: 

      1. Інформацію взяти до відома. 

      2. Затвердити екзаменаційні білети з навчальних дисциплін. 

 

3. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача  кафедри  ГОЛУБ Н.О. 

ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент  ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент  ЄРЕМЕНКО Д.В. про 

наповненість та оновлення сайту кафедри, виклад інформації на сайт університету      

 

ВИРІШИЛИ: 



              1.Інформацію взяти до відома. 

2. Ухвалили оновлення сайту кафедри та надання інформації викладачами                  

кафедри для розміщення на сайті університету. 

 

4. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача  кафедри  ГОЛУБ Н.О. 

 ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент  ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент САХНО Л.А., к.е.н., 

доцент ДЕМЧУК О.М. про стан профорієнтаційної роботи кафедри. 

      6 листопада 2018 року профорієнтаційною групою кафедри «Облік і 

оподаткування» ТДАТУ у складі Сахно Л.А. та Демчук О.М. проведено 

профорієнтаційні   заходи у загальноосвітній школі м. Мелітополя  № 6 з учнями 

10 та 11 класу. 

      Проведено анкетування учнів 11 класу під час виховної години, зроблено обмін 

контактами з керівництвом школи, роздано інформаційні буклети про 

спеціальності ТДАТУ,  підготовчі курси.  

     Школярам доведена  інформація   про профорієнтаційні заходи, які передбачені  

в ТДАТУ. 

     На підставі оброблених даних анкет сформовано список потенційних 

абітурієнтів ТДАТУ. 

      За результатами анкетування  учнів 11 класу виявлено:  

 

Питання анкети Кількість, осіб. 

Ще не визначились з  предметами, які 

планують обрати для здачі ЗНО. 
2 

Визначились з  предметами, які 

планують обрати для здачі ЗНО 
10 

Планують подавати документи у  

ВНЗ за межами м. Мелітополя 
2 

Не визначились з ВНЗ  4 

Планують подавати документи в  

ТДАТУ 
0 

 

ВИРІШИЛИ: 

             1.Інформацію взяти до відома. 

 

 5. СЛУХАЛИ: представлення викладачами методичних матеріалів з дисциплін, 

що викладаються на кафедрі. 

ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент ЛЕВЧЕНКО О.П. з інформацією про зміст конспекту 

лекцій, рекомендованих до затвердження. 

ВИРІШИЛИ: 

           5.1 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу 

затвердити та впровадити у навчальний процес наступну розробку: 



Облік в галузях. Конспект лекцій для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання.  

           

СЛУХАЛИ: представлення викладачами методичних матеріалів з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі. 

ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент ЛЕВЧЕНКО О.П. з інформацією про зміст 

методичних рекомендацій для практичних занять, рекомендованих до 

затвердження. 

ВИРІШИЛИ: 

           5.2 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу 

затвердити та впровадити у навчальний процес наступну розробку: 

Облік в галузях. Методичні  рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми 

навчання.  

 

4. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача  кафедри  ГОЛУБ Н.О. про участь студентів 

кафедри в науковій студентській конференції. 

ВИСТУПИЛИ:  к.е.н., доцент  ГОЛУБ Н.О., к.е.н., доцент  ІЛЛЯШЕНКО К.В. та 

ведучі викладачі кафедри про підготовку та організацію проведення науково-

практичної студентської конференції на базі кафедри обліку і оподаткування. 

Обрані ведучими викладачами (керівниками) кафедри студенти, які 

доповідатимуть на теми:  

 

1. Організація обліку. Облік і звітність в оподаткуванні на прикладі ТОВ    

«Фрідом Фарм Терра».  

        Доповідач: Малімонова С.М., 21МБОО  

 Керівник: к.е.н., доц. Кучеркова С.О. 

2. Податкове адміністрування на прикладі Мелітопольської обʹєднаної ДПІ 

Головного управління ДФС в Запорізькій області.  

        Доповідач: Рєзнік Д.О., 21МБОО  

        Керівник: к.е.н., доц. Кучеркова С.О. 

3. Облік поточних зобовˈязань. 

Доповідач: Щербаков  К.С., 31ОО 

        Керівник:  к.е.н., доц. Голуб Н.О. 

4.  Податок на виведений капітал. 

Доповідач: Патяка Т.А., 31ОО 

        Керівник: к.е.н., доц. Голуб Н.О. 

5. Гармонізація законодавства з бюджетними організаціями та складання фінансової 

звітності. 

Доповідач: Самохвалова А.Ю., 31ОО 

Керівник: к.е.н., доц. Костякова А.А. 



6.  Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Доповідач: Зіняк О.Р., 31ПТ 

Керівник: к.е.н., доц. Ілляшенко К.В. 

7.  Аналіз продукції рослинництва, як основа подальшого розвитку галузі. 

        Доповідач: Бородіна М.С., 41ОА 

Керівник:  к.е.н., доц. Воронянська О.В. 

8.  Податкові зміни 2019. 

Доповідач: Галчанська В.О., 21сОО 

Керівник: к.е.н., доц. Демчук О.М. 

9.  Грошова компенсація щорічної відпустки – це взагалі законно? 

 Доповідач: Ельцова Ю.Ю., 21сОО 

         Керівник: к.е.н., доц. Демчук О.М. 

10. Нараховуємо лікарняний по-новому. 

         Доповідач: Бородіна М.С., 41ОА 

  Керівник: к.е.н., доц. Демчук О.М. 

11. Працівник йде на пенсію: що слід знати роботодавцю? 

 Доповідач: Бодня А.М., 21сОО 

 Керівник: к.е.н., доц. Демчук О.М. 

12.  Спрощена система оподаткування малого бізнесу в Україні. 

         Доповідач: Грєджев І.В.,  21 МБОО 

         Керівник: к.е.н., доц. Сахно Л.А. 

13.   Концептуально-правові засади оновленого аудиторського звіту банківської 

установи. 

         Доповідач: Бас Д.П.,  41ОО 

         Керівник: к.е.н., доц. Сахно Л.А. 

14.  Особливості проведення аудиту  аграрних  підприємств. 

         Доповідач:  Биковська А.А., 11МБОО 

         Керівник: к.е.н., доц. Сахно Л.А. 

15.  Взаємозвˈязок  функцій управління і управлінського обліку. 

         Доповідач:  Дерипаска Д.В., 41ОА          

         Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

16.  Роль управлінського обліку як інструменту управління підприємством. 

          Доповідач:  Бородіна М.С., 41ОА          

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

17.  Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах. 

          Доповідач:  Подопригора А. В., 41ОА          

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

18. Управлінський облік в системі стратегічного управління фінансово-

господарською діяльністю вищих навчальних закладів. 

          Доповідач:  Стоєва Т.С., 41ОА          



          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

19.  Еволюція розвитку управлінського обліку. 

          Доповідач:  Бодня А.М., 21сОО       

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

20. Прийняття та оцінювання управлінських рішень на підприємствах у сучасних 

умовах господарювання. 

          Доповідач:  Галчанська  В.О.,  21сОО             

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

21.  Проблеми обліку витрат у сільському господарстві. 

          Доповідач:  Греченко  Р.І., 21сОО       

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

22.  Топ 5 основних завдань сучасного управлінського обліку. 

          Доповідач:  Єльцова Ю.Ю.,  21сОО     

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

23. Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві. 

          Доповідач:  Мальченко М. Ю., 21сОО         

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

24. Впровадження управлінського обліку як інтегрованої інформаційної системи. 

          Доповідач:  Соловйова Н. В., 21сОО         

          Керівник: к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

              

            1.Інформацію взяти до відома. 

            2.Організовати та провести науково-практичну студентську конференцію на 

базі кафедри обліку і оподаткування. 

 

 

 

В. о. зав. кафедри 

обліку і оподаткування  

к. е. н., доцент            Н.О. ГОЛУБ 

 

  Секретар кафедри, ст. лаборант                 Ю.І. КАРАЧЕВЦЕВА 

             14.11.2018р. 

 

 

 

 

 


