
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  
13 березня 2020         Мелітополь                         № 11 

 

Засідання кафедри бізнес-консалтингу  
та міжнародного туризму 
 

В.о. завідувача кафедри С.В. КАЛЬЧЕНКО 

Секретар кафедри, доцент Н.В. ПОЧЕРНІНА 

Присутні: БАКІНА Т.В., ВАСИЛЬЧЕНКО О.О., ДЕМКО  В.С., ЄРЕМЕНКО 

Д.В., ЗАХАРЧЕНКО О.Г., КАЛЬЧЕНКО С.В., КАРМАН С.В., 

КОЛОКОЛЬЧИКОВА І.В., КРАСНОДЄД Т.Л., МИКУЛА Д.Ю., ПОПОВА 

Т.В., ПОБІГУН Н.М.,ПОЧЕРНІНА Н.В.  
 

Порядок денний: 

1. Про стан підготовки до атестації здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

2. Підсумки проведення ПМК1 по дисциплінам кафедри. 

3. Про стан методичного забезпечення нових навчальних курсів кафедри 

4. Затвердження методичних розробок кафедри 

5. Впровадження в освітній процес 2020-2021 навчального року освітньо-

професійних програм кафедри. 

 

1. СЛУХАЛИ:про підготовку до атестації здобувачів вищої  освіти за 

освітнім рівнем «Бакалавр» спеціальності 05 «Економіка» 

ВИСТУПИЛИ:  

- к.е.н., доцент Попова Т.В. з презентацією змісту програми комплексного 
державного кваліфікаційного екзамену; 



- к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. з характеристикою екзаменаційних білетів до 

атестації здобувачів вищої освіти. 

- к.е.н., ст. викл. Захарченко О.Г. інформацію про результати затвердження 

Методичних вказівок по організації та проведенню комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену методичною комісією ФЕБ 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Затвердити програму комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «Бакалавр»зі 
спеціальності 051 «Економіка» 

1.2. Затвердити білети комплексного державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» 

1.3. Розмістити на сайті кафедри методичні матеріали для підготовки 

до комплексного державного кваліфікаційного екзамену 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію викладачів кафедри про результати 
проведення ПМК1 

ВИРІШИЛИ: 
2.1 Інформація про результати проведення ПМК 1 за дисциплінами 

кафедри прийняти до відома.  

2.2 Посилити роботу зі студентами, які мають незадовільні результати 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію викладачів кафедри про стан 

методичного забезпечення нових навчальних курсів кафедри: 

Бакіна Т.В. – Економіка туристичної фірми, Економіка господарської 

діяльності 

Почерніна Н.В. - Мікроекономіка та макроекономіка (для 11 ТР) 

Васильченко О.О. - Міжнародна економічна статистика 

Кальченко С.В. – Рекреалогія, Рекреаційні комплекси світу 

Краснодєд Т.Л. – Міжнародний туризм 



Попова Т.В. – Економічний аналіз проектів 

Демко В.С. – Основи гостинності, Сільський зелений туризм, Основи 

екскурсійної діяльності. 

ВИРІШИЛИ: 

3.1 Продовжити роботу над вдосконаленням методичного забезпечення 

означених навчальних курсів у напрямі впровадження активних форм 

навчання та розвитку навичок softskillу студентів 

3.2 Розпочати роботу над підготовкою методичних матеріалів з нових 
дисциплін до видання типографським способом. 

 

4. СЛУХАЛИ: представлення викладачами методичних матеріалів з 

дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Попова Т.В. з інформацією про зміст методичних 

розробок,  рекомендованих до затвердження 

ВИРІШИЛИ:   

4.1 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни 
«Правила міжнародних торгових поставок» для здобувачів вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. – 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного. - 2019. – 35 с. (1,5 у.а.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Попова Т.В.       
Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Когут І.А. 

4.2Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Правила 
міжнародних торгових поставок» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. - 



Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, 2020. – 135 с.  (7,5 у.а.а) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Попова Т.В.     

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Когут І.А. 

4.3 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Конспект лекцій з курсу  «Правила міжнародних торгових 
поставок» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

051 «Економіка» денної форми навчання. - Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2020. – 285 с.  (12 

у.а.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Попова Т.В.       

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Когут І.А. 

4.4 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни «Правила 
міжнародних торгових поставок» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання - 

Таврійський державний агротехнологічний університетімені Дмитра 

Моторного, 2020. – 48 с.  (3 у.а.а) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Попова Т.В.       
Рецензент: к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Когут І.А. 
 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент БАКІНА Т.В.з інформацією про зміст 

методичних розробок,  рекомендованих до затвердження 

ВИРІШИЛИ:   



4.5 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Економіка туристичної фірми. Конспект лекцій для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм», с.163(6,79 д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В.  

4.6 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  
затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Економіка туристичної фірми. Методичні вказівки до самостійної роботи 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 

«Туризм», с 58 (2,42 д.а.) 



Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В.  

4.7 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Економіка туристичної фірми. Методичні вказівки до практичних занять 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 

«Туризм», с. 61 (2,54 д.а.) 
Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.8 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Основи економіки. Конспект лекційдля здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 051«Економіка», с. 275 (11,46 д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.9 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Основи економіки. Методичні вказівки по проведенню практичних 
занять для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 

051«Економіка», с. 25 (1 д.а.) 
Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.10 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Основи економіки. Методичні вказівки до самостійної роботи для 

здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051«Економіка» 



с. 31(1,29 д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.11 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Методичні вказівки для проходження навчальної практики «Вступ до 
фаху» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня 
«Бакалавр» зі спеціальності 051«Економіка» с. 120 (5 д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.12Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

Робочий зошит для проходження навчальної практики «Вступ до фаху» 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 051«Економіка» с. 18 (0,75 д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Бакіна Т.В.       

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент ЄРЕМЕНКО Д.В. з інформацією про зміст 

методичних розробок,  рекомендованих до затвердження  

ВИРІШИЛИ:   

4.13 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

«Інформаційні системи та технології в економіці». Конспект лекцій 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» факультету економіки та 

бізнесу, спеціальності 051 «Економіка». – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного, 2020. – 149 с. (6,2 у.д.а.) 



Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Єременко Д.В.    

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний 

туризм» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.14 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

«Інформаційні системи та технології в економіці». Методичні 

рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» факультету економіки та бізнесу, спеціальності 051 
«Економіка». – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020. – 

27с. (1,1у.д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Єременко Д.В.    

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний 

туризм» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 

4.15 Рекомендувати методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

затвердити та впровадити у навчальний процес наступні методичну розробку:  

«Інформаційні системи та технології в економіці». Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» факультету економіки та бізнесу, спеціальності 051 

«Економіка». – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020. – 70с. (2,9 

у.д.а.) 

Розробник:  доцент  каф. БКМТ, к.е.н. Єременко Д.В.    

Рецензент: д.е.н., проф. кафедри «Бізнес-консалтинг та міжнародний 

туризм» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного  Кальченко С.В. 
 

5. СЛУХАЛИ: гарантів освітньо-професійних програм кафедри. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Почерніна Н.В. – гарант ОПП «Економіка» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

051 – Економіка. 

ВИРІШИЛИ: 



5.1. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП «Економіка» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі  

спеціальності 051 – Економіка на 2020-2021 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Карман С.В. – гарант ОПП «Економічний 

консалтинг та бізнес-економіка» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка. 
5.2. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП 

«Економічний консалтинг та бізнес-економіка» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 

– Економіка на 2020-2021 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доцент Єременко Д.В. – гарант ОПП «Економічна 

кібернетика та програмування» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка. 

5.3. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП «Економічна 

кібернетика та програмування» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 – 

Економіка на 2020-2021 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Кальченко С.В. – гарант ОПП 

«Економіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 – Економіка. 

5.4. Рекомендувати Методичній комісії факультету та клопотати перед 

Вченою радою університету про впровадження ОПП «Економіка» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 – Економіка на 2020-2021 навчальний рік. 



BI,ICTyIIVIIVI: K.e.H,, AorIeHr epenreuxo A.B.- rapaHr OIII <Er<oHonriqHa

xi6epHerzKa ra nporpaMyBaHHs)) rnfl s4o6ynauie nepruofo (6axananpcrxoro)

pieHx erauoi ocsirr si cueqianruocri 051 - Exonovixa.

5.3. PexoueuAyBarr4 MeroAr.triff xorrricii Saxynrrery ra KJrorrorarr4 repeA

B.reHoro paAoro yuinepcrarery rrpo BnpoBaAXeHHr Oil|I <Exououiqua

xi6epuerur<a ra rrporpaMyBaHH.rr) Anfl :4oSynauin nepruoro

(6ar<anaepcrxoro) pinHr uauloi ocsirz si cueqialrnocri 051

Eronovrira sa 2020-202I HaBrrarbHHfi pix.

BI4CTyIIVIIII4: A.e.H., upoQecop Karuqeuxo C.B. rapaHr OIIII

<Erosolrira> 4rx s4o6ynavin 4pyroro (nraricrepcbKoro) pinHr er4rqoi oceiru si

cneuiamuocri 051 - Exonouira.

5.4. Per<orueu4yBarlr MeroAr.rrrift xouicii Qaxyrurery ra KJrorrorarr4 nepeA

B.IeHoIo palorc yninepcurery npo BrrpoBaAXeHHr O|I|I <Erouollira>

An.s sAo6yaavin Apyroro (uaricrepcrrcoro) pirurr nvruloi ocsiru si

cneqiarrHocri 051 - Exonolrixa sa 2020-2021 naeqanrnraft pir.

BI4CTyIIVIIIV: K.e.H., AoIreHr llonosa T.B. - rapaHr OII|I <Typrzsrr,r>) AJrn

s4o6yravie nepruoro (6axanaBpcbKoro) pinnr Brauloi oceirr si cueqiansnoqi 242

- Typrz:na.

5.5. Pexonaeu4yBarpr MeroAz.trifi xovicii Saxynrrery ra KJrorrorarr4 rrepeA

B.IeHoIo paAoro ynieepcrzrery npo BnpoBaAXeHHfl OlIil <Typzsu>

Ans sAo6yeauin neprxoro (6axananpcrxoro) pinH.a rzqoi oceiru si

creqiamnocri242 - Typu:nr sa2020-202I Hae.ranrnrzfi pir.

B.o. :asiAyBarra xa$e4pu, A.e.H., npo$ecop

-< 
c'B' KanbqeHKo

Cerperap raQe4pra, K.e.H., roueHT H.B. lloqepHiHa


