
ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ ТА 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ЗА 2018-2019 Н.Р. 

 

Протягом навчального року викладачами кафедри було організовано та 

проведено: 

1) тематичні екскурсії за тематикою ВР: 

 1) виховний, оздоровчо-розважальний захід  на території  лісопарку м. 

Мелітополь, протягом якого студенти та викладачі кафедри відпочивали на природі 

та спілкувалися на вільні теми (20 вересня 2018року) (Бакіна Т.В., Краснодєд Т.Л., 

Васильченко О.О., Демко В.С.);  

2) навчальний захід на базі  Пенсійного фонду України (відділення м. 

Мелітополь), де економісти кафедри дізнавалися про особливості нових пенсійних 

реформ (26 вересня 2018року) (Бакіна Т.В., Краснодєд Т.Л.); 

3) навчальний захід на базі Центру надання адміністративних послуг м. 

Мелітополь, де економісти вивчали механізм державної реєстрації підприємницьких 

структур (25 жовтня  2018 року) (Бакіна Т.В., Краснодєд Т.Л.); 

4) навчальний захід у відділенні податкової інспекції м. Мелітополя, в процесі 

якого економісти ТДАТУ познали особливості податкових перевірок 

підприємницьких структур (8 листопада 2018 року)  (Бакіна Т.В., Краснодєд Т.Л.);  

5) навчальний захід на базі виробничого підприємства м. Мелітополя , де 

економісти  ТДАТУ дізнавалися секрети успіху компанії «БІОЛ»» (грудень 2018 

року) (Бакіна Т.В., КраснодєдТ.Л.); 

6) квест-гра: "Чи знаєш ти історію свого міста", Мелітопольський міський 

краєзнавчий музей (07.09.2018) (Демко В.С.); 

7) навчальний захід, ознайомча екскурсія на острів Бірючий (26.09.2018) (Попова 

Т.В., Васильченко О.О., Демко В.С.);  

8) навчальний захід, екскурсія до Національного заповідника Хортиця - National 

Reserve Khortytsya (10.10.2018 року) (Демко В.С.);  

9) навчальний, ознайомчий захід  у Виконавчому комітеті Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, де студенти спеціальності туризм ознайомились з 



стратегією та перспективою розвитку туризму в місті Мелітополь (30.10.2018 року) 

(Демко В.С.); 

10) екскурсійно-інформативний тур по сільським зеленим садибам 

Мелітопольського району (13.11.2018 року) (Демко В.С.);  

11) другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року) (Демко 

В.С.);  

12) навчальний, ознайомчий візит до Туристичного агентства Браво-Тур, 

екскурсія по місту (24.01.2019 року) (Демко В.С.); 

13) навчальний, ознайомчий візит до Центру надання адміністративних послуг 

Мелітополя (27.02.2019 року) (Демко В.С.); 

14) семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї до 

реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року) (Демко В.С.);  

15) навчально-професійний курс, тренінг з анімаційної діяльності (14-

19.03.2019року) (Демко В.С.);; 

16) участь у 25 - ій Міжнародній туристичній виставці "Travel & Tourism 

Exhibition" (27.03.2019) Демко В.С.); 

17) студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська 

мобільность між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-

13.04.2019 року) (Демко В.С.); 

напрямку 242 "Туризм" для студентів спеціальності туризм 07.05.2019 (Демко 

В.С.). 

 

2) зустрічі з видатними людьми: 

1. Кас’яненко Світлана Володимирівна, Директор Туристичного агентства 

«КАРАВАН-travel» Мелітополь; 

2. Гешо Любенов, генеральний дитектор туристичної  компанії «Т Хотелс ЕООД 

Турал», м. Варна, Болгарія; 

3. Панасенко Юлія Петрівна, директор Центру культурної спадщини та туризму 

МРДА ЗО;  



4. Єрмак Валентина Андріївна, голова ГО «Чарівна Таврія», директор зеленої садиби 

«Гостини у Валентини»; 

5. Шевченко Денис Михайлович, туристичний менеджер Турагенства «Браво Тур». 

 

3)тематичні заходи до знаменних подій та пам’ятних дат: 

 

Назва заходу Термін виконання Виконавці 

День міста  Вересень, 2018 р. 

Краснодєд Т.Л., 

Васильченко О.О. 

Бакіна Т.В. 

Демко В.С. 

Міжнародний День миру Вересень, 2018 р. 
Васильченко О.О., 

Демко В.С. 

День козацтва Жовтень, 2018 р. 
Васильченко О.О., 

Почерніна Н.В. 

День визволення міста від 

німецько-фашистських 

загарбників 

Жовтень, 2018 р. Васильченко О.О. 

Вшанування пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 років 
Листопад, 2018 р. 

Васильченко О.О., 

Бакіна Т.В. 

День студента Листопад, 2018 р. 

Васильченко О.О., 

Бакіна Т.В., Краснодєд 

Т.Л, Демко В.С. 

Міський захід "Історична 

година цікавих постатей 

Нашого міста" 

Листопад, 2018 р. Демко В.С. 

День факультету Лютий, 2019 р. 

Краснодєд Т. Л., 

Васильченко О.О. 

Бакіна Т.В. 

Демко В.С. 

Свято «Гукання весни», День 

весняного рівнодення 
Березень, 2019 р. Демко В.С. 

День Перемоги Травень, 2019 р. 

Краснодєд Т. Л., 

Васильченко О.О. 

Бакіна Т.В. 

Демко В.С. 

День вишиванки Травень, 2019 р. 

Краснодєд Т. Л.. 

Васильченко О.О., 

Бакіна Т.В. 

Міський фестиваль 

"Черешнево" 
Червень, 2019 р.  

Васильченко О.О., 

Демко В.С. 



4)  соціально-психологічні тренінги: 

1) Соціально-психологічний тренінг «Я та моя сім’я», 9 січня 2019р. (Краснодєд 

Т.Л.) 

2) Соціально-психологічний тренінг «Особистість та агресивне суспільство» 

(Краснодєд Т.Л.) 

3) Психологічні аспекти підприємницької діяльності, 10 жовтня 2018р. (Бакіна Т.В.) 

4) Творчі здібності та підприємництво, 15 листопада 2018 р. (Бакіна Т.В.) 

5) Проведення переговорів: ефективні методи,  21 лютого 2019р. (Бакіна Т.В.) 

6) Ділова гра: «Акціонер», 14 березня 2019 (Бакіна Т.В.) 

7) Ділова гра: «Ресторан», 18 квітня 2019 (Бакіна Т.В.) 

 

5) творчі конкурси за тематикою ВР на рівні університету: 

1. Конкурсна програма «Хто зверху?» 

2. Осінній Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

3. Зимовий Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

4. Весняний Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. Фінал 

гри КВН за Кубок ректора ТДАТУ сезону 2018-2019 н.р. 

5. Засідання факультетського інтелектуального клубу «Казино ерудитів» (6 засідань) 

 

6) соціологічні, психологічні дослідження: 

 - університетських : 

 Анкетування студентів третього курсу спеціальності 051 «Економіка» (березень 

2019 р.) на тему: «Сучасний викладач та якість викладання матеріалу» 

 

7) виховні заходи зі студентами на кураторських годинах з виступом фахівців за 

профілем підготовки або напрямками виховання, викладачів гуманітарних 

кафедр: 

1. Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи. 

Тематичний семінар на тему: економіка туристичної та готельно-ресторанної  

справи сьогодні та завтра» 



2. Кафедра іноземних мов, Мунтян С.Г. Знайомство з міжнародними програмами 

навчально-виробничих практик у Німеччині 

3. Кас’яненко Світлана Володимирівна, Директор Туристичного агентства 

«КАРАВАН-travel» Мелітополь 

4. Гешо Любенов, генеральний директор туристичної  компанії «Т Хотелс ЕООД 

Турал», м. Варна, Болгарія 

5. Панасенко Юлія Петрівна, директор Центру культурної спадщини та туризму 

МРДА ЗО;  

6. Єрмак Валентина Андріївна, голова ГО «Чарівна Таврія», директор зеленої 

садиби «Гостини у Валентини»; 

7. Шевченко Денис Михайлович, туристичний менеджер Турагенства «Браво Тур». 

 

 Викладачі кафедри активно взяли участь у заходах за напрямками виховної 

роботи:  

- міста: 

1. Васильченко О.О. День прапора, 23 серпня 2018 р. 

2. Васильченко О.О. День міста, 28 вересня 2018 р. 

3. Васильченко О.О. Акція до Дня соборності «Ланцюг єднання», 22.01.2019 р. 

4. Демко В.С.«Том Сойер FEST- 2019», 15.04.2019 

5. Краснодєд Т.Л. Екологічний квест в Мелітополі, 24 квітня 2019 р.  

6. Краснодєд Т.Л., Демко В.С. «Знайди себе в Мелітополі. Локація «Якісна освіта 

поряд»» 15-19 квітня 2019 р. 

7. Карман С.В. День кар’єри, 25 квітня 2018 р. 

8. Васильченко О.О. День вишиванки, 17 травня 2019 р. 

- області: 

Демко В.С. 

1. Міжнародний освітній форум «Україна – Болгарія». 

Місце проведення: Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна, 

26 березня 2019 року. 

2. Другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року)  



3. Семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї до 

реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року)  

4. 25 Міжнародна туристична виставка "Travel & Tourism Exhibition" (27.03.2019) 

5. Студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська мобільність 

між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-13.04.2019 року). 

 

Викладачами кафедри було підготовлено студентів, які взяли участь у 

різноманітних творчих конкурсах, проектах, форумах, виставкових заходах у 

навчальному році:  

- міжнародних: 

Демко В.С. 

1. Міжнародний освітній форум «Україна – Болгарія». 

Місце проведення: Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна, 

26 березня 2019 року. 

2. 25 Міжнародна туристична виставка "Travel & Tourism Exhibition" (27.03.2019) 

- обласних, регіональних: 

Демко В.С. 

1. Другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року)  

2. Семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї до 

реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року)  

3. Студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська мобільність 

між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-13.04.2019 року). 

- університетських: 

Васильченко О.О.  

1. Конкурсна програма «Хто зверху?» (2 студенти) 

2. Осінній Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. Команда 

КВН «Хорошая команда» (8 студентів) 

3. Зимовий Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. (8 



студентів) 

Викладачі кафедри здійснювали чергування у гуртожитку № 4 та по корпусу № 

2 університету.  

Васильченко О. О є керівником клубу «Клуб КВН ТДАТУ» 

Кураторами груп було залучено студентів до розробки рекламної продукції 

для профорієнтаційної роботи: 

Куратор Краснодєд Т.Л.: Утьєва Дарина(31 ЕМ), Лобода Вероніка(31 ЕМ) 

Куратор Бакіна Т.В.: Сапа Сергій (21 ЕМ), Пшенічна А. (21 ЕМ) 

Куратор Демко В.С.: Овєсков Олександр (11 ТР) 

Протягом навчального року співробітники кафедри приймали участь у 

суспільному житті факультету, університету та у роботі комісій Системи навчально-

виховної роботи університету: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по-

батькові викладача 
Вид діяльності 

1 
Карман Сергій 

Вікторович 

Декан факультету економіки та бізнесу (ФЕБ), голова 

Вченої ради факультету, член Вченої ради університету 

2 
Васильченко Олена 

Олегівна 
Заст. декана ФЕБ з ОВР, член Вченої ради факультету 

3 
Кальченко Сергій 

Володимирович 

Голова Спеціалізованої ради зі захисту кандидатських 

дисертацій 

4 
Захарченко Олена 

Григорівна 

Член комісії з перевірки студентських наукових робіт, 

поданих до участі у 1 етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

6 Почерніна Наталя 

Вікторівна 
Член методичної комісії ФЕБ 

 

У 2018-2019 н.р. за кафедрою були закріплені наступні групи факультету 

економіки та бізнесу: група 11-ЕМ, куратором групи було призначено ст. викладача 

кафедри Васильченко О.О.; група 21-ЕМ, куратором групи було призначено к.е.н., 

доцента кафедри Бакіну Т.В., група 21-МБ ЕМ, куратором групи було призначено 

к.е.н., доцента кафедри Попову Т.В., групи 31-ЕМ та 11-сЕМ, куратором групи було 

призначено к.е.н., доцента кафедри Краснодєд Т.Л.  

План роботи кураторів груп було виконано у повному обсязі. 

Куратори груп основну увагу у виховній роботі зосереджують на учбовому 



процесі студентів групи: слідкують за результатами поточного контролю знань 

студентів по дисциплінах, що ними вивчаються протягом семестру, систематично 

проводить збори групи, де обговорюються питання учбової дисципліни та поведінки 

студентів за межами аудиторії. Водночас куратори проводять заходи, спрямовані на 

підвищення культурного рівня студентів групи, формування певних моральних та 

етичних принципів  їх життєдіяльності.  

Ст. викладач кафедри Васильченко О.О. з 27 серпня по 2 вересня 2018 р. 

працювала заступником начальника СОТ «Здоров’як» з культурно-масової роботи 

та командиром загону. 

Студенти підшефних груп факультету входять до складу студентської ради 

факультету та приймають активну участь у концертно-розважальних програмах, 

святкових та спортивних заходах на рівні факультету та університету. 

 

 

 

 


	ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ЗА 2018-2019 Н.Р.
	4. Демко В.С.«Том Сойер FEST- 2019», 15.04.2019

