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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан навчально-методичного  забезпечення навчальних дисциплін з 

підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

2. Про організацію та науково-методичне забезпечення навчальних та 

виробничих практик на спеціальностях факультету економіки та бізнесу 

3. Про підготовку навчальних та робочих планів на 2020-2021 н.р. 

4. Про розробку, оновлення та модернізацію ОПП 

5. Затвердження методичних розробок 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про стан навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін з підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

З метою проходження акредитації освітньо-професійних програм на 

факультеті економіки та бізнесу протягом 2019-2020 н.р. доцільно 

мобілізувати підготовку до перевірки якості методичного забезпечення 

навчальних дисциплін щодо змісту НМКД. Звернено увагу на те, що 

навчально-методичні комплекси дисциплін повинні містити наступні 

складові:  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять. 

5. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні вказівки 

(рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою). 

6. Засоби діагностики з навчальної дисципліни (ККР, Тестовий комплекс,  

ПМК І та ПМК ІІ, екзаменаційні білети). 

7. Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо). 

8. Відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною 

літературою 



9. Наявність основних складових на навчально-інформаційному порталі 

ТДАТУ (робоча програма навчальної дисципліни, затверджена 

методичною комісією факультету, матеріал лекцій, практичних 

(лабораторних, семінарських) робіт, ПМКІ. ПМК ІІ, тестові завдання, 

методичні вказівки до виконання курсових робіт (за необхідністю), 

сформований підсумковий контроль). 

 

ВИРІШИЛИ:  1.1. Інформацію прийняти до відома. 

     1.2. НМКД привести до вимог оформлення. 

 

2. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про організацію та науково-методичного 

забезпечення навчальних та виробничих практик на спеціальностях 

факультету економіки та бізнесу. 

Згідно графіку навчального процесу 2019-2020н.р. навчальні практики 

по економічних спеціальностях заплановано для 1,2 та 3 курсів в період з 11  

травня по 13 червня 2020р.; виробничі практики – для 4 курсу здобувачів ВО 

«Бакалавр» - з 24 лютого по 26 березня 2020р. відповідно та 1 курсу 

здобувачів ВО «Магістр» спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  - з 2 

березня по 11 квітня 2020р. 

В діючому Положенні про робочу програму навчальної (виробничої) 

практики та методичні рекомендації до її розробки в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 

прописано нормативні вимоги до змісту, обсягів, послідовності та 

організаційних форм проходження навчальної (виробничої) практики 

здобувачами вищої освіти, а також форм і засобів поточного і підсумкового 

контролю знань (посилання до запитання: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-

content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-robochu-prohramu-praktyky-2019-4.pdf). 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-robochu-prohramu-praktyky-2019-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-robochu-prohramu-praktyky-2019-4.pdf


 Протягом лютого місяця 2020р. керівники виробничих практик від 

провідних кафедр контролюють процес закріплення студентів за базами 

практик – складання угод на проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів для подальшого процесу формування Наказу по ВУЗу.  

Декан факультету – Сергій Карман зауважив на доцільності 

накопичення практичних (статистичних, економічних) даних діяльності 

об’єкту дослідження (бази практики) для майбутніх наукових, курсових 

та/або випускових кваліфікаційних робіт. 

Здобувачів ВО керівники від кафедр забезпечують необхідним 

методичним забезпеченням перед виходом на базу виробничої практики 

завчасно. 

Навчальна практика проходить в межах навчального закладу в 

навчальних аудиторіях під керівництвом викладача із забезпеченням 

методичними матеріалами.  

 

ВИРІШИЛИ: 2.1.  Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Зобов’язати завідувачів кафедри організувати 

контроль за створенням (удосконаленням) методичного забезпечення до 

навчальних та виробничих практик здобувачів ВО. 

 

ВИРІШИЛИ: 2.1.  Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

3. СЛУХАЛИ: Кармана С.В. про підготовку навчальних та робочих планів 

на 2020-2021 н.р.  

 

ВИРІШИЛИ: 3.1. Прийняти інформацію, надану Карманом С.В., щодо 

вимог до розробки навчальних планів та робочих планів на 2020-2021 н.р. до 

для підготовки фахівців на денній формі навчання за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти в ТДАТУ 

до відома та виконання (Інформація додається). 



3.2. Розробити проекти навчальних і робочих навчальних планів у 

відповідності до вимог чинного законодавства і надати проректору з НПР не 

пізніше 21 лютого 2020 року. 

3.3. Внести корегування з урахуванням зауважень проректора з НПР, 

затвердити у ректора університету та надати до навчального відділу не 

пізніше до 01.03.2020 навчальні та робочі навчальні плани зі спеціальностей 

для ступенів вищої освіти «Бакалавр» (в т.ч. інтегральні плани за скороченим 

терміном навчання) та «Магістр». 

3.4. Розробка та оформлення навчальних планів і план-графіків 

робочих навчальних планів має бути виконане у відповідності до форми 

затвердженої науково-методичною радою університету (Додаток 1 – «форма 

робочого навчального плану.xls»). 

3.5. Розробка та оформлення робочих навчальних планів і план-

графіків має бути виконане у автоматизованій системі «Освіта» («розділ 

РНП та План-графік»). Розробка титульного листа робочого навчального 

плану окрема програма в НМЦ 

3.6. Регламентуючим документом для розробки навчальних планів 

для ступеня вищої освіти «бакалавр» (повний термін навчання 2021-2025р. і 

зі скороченим терміном навчання 3 роки - 2021-2024р. та 2 роки – 2021-2023 

р.), ступеня вищої освіти «магістр» (2021-2023р.) є стандарти вищої освіти 

(або їх проекти) та вимоги роботодавців за підсумками проведених круглів 

столів. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію д.е.н., проф. Кальченко С.В. про обґрунтування 

доцільності впровадження освітньо-професійної програми «Економіка» для 

рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» кафедрою 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму та пропозиціями щодо 

створення проектної групи для розробки освітньої програми.  

Кафедра БКМТ на основі аналізу ринку праці, спілкування з 

представниками бізнес-спільноти регіону, вивчення аналогів діючих програм 



в Україні та за кордоном, з урахуванням зацікавленості випускників 

бакалаврату за спеціальністю «Економіка» у продовженні навчання на 

другому (магістерському) рівні освіти, спираючись на наявний кадровий та 

матеріально-технічний потенціал ініціює розробку та впровадження ОПП 

«Економіка» для рівня вищої освіти «Магістр». Програма буде спрямована на 

підготовку фахівців з економіки, які володіють сучасним мисленням, 

теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати 

складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі в умовах 

невизначеності  та змінного зовнішнього середовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: з обговоренням питання усі присутні 

 

ВИРІШИЛИ:  

4.1. Підтримати обґрунтування кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму і визнати доцільним впровадження освітньо-професійної програми 

«Економіка» для рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка» у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного. 

4.2. Створити проектну групу з розробки ОП 

4.3. Схвалити персональний склад проектної групи: 

- д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

Кальченко Сергій Володимирович; 

- к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму 

Почерніна Наталія Вікторівна; 

- к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Попова 

Тетяна Вікторівна 

- к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Бакіна 

Тетяна Володимирівна. 

4.4. Рекомендувати призначити гарантом освітньо-професійної програми 

д.е.н., професора Кальченка Сергія Володимировича. 



4.5. Проектній групі розробити проект освітньо-професійної програми 

«Економіка» для рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка» 

 

5. СЛУХАЛИ: Захарову Н.Ю. про затвердження методичних розробок 

та навчально-методичних посібників. 

  Представлення Захарової Н.Ю. наступних методичних розробок:  

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердже

ння на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра «Облік і оподаткування» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 109 с. 

к.е.н., доц. 

Левченко О.П. 

д.е.н., 

професор 

кафедри 

«Менеджмен

т» Синяєва 

Л.В. 

19.11.2019 

Протокол 

№4 

Методичні рекомендації до 

виконання і захисту дипломних 

робіт для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», 62 с. 

д.е.н., доц.. 

Сокіл О.Г., 

д.е.н., доц.. 

Трачова Д.М., 

к.е.н., доц. 

Левченко 

О.П., к.е.н., 

доц. 

Костякова 

А.А. 

Д.е.н., проф.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

19.11.2019 

Протокол 

№4 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Консолідація фінансової звітності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 121 с. – 5,0 

у.д.а. 

д.е.н., доц.. 

Сокіл О.Г., 

д.е.н., проф.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

30.10.2019 

Протокол 

№ 3 



Методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Консолідація фінансової звітності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 67 с. – 2,8 

у.д.а. 

д.е.н., доц.. 

Сокіл О.Г., 

д.е.н., проф.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

30.10.2019 

Протокол 

№ 3 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Консолідація фінансової звітності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 48 с. – 2 

у.д.а. 

 

д.е.н., доц.. 

Сокіл О.Г., 

д.е.н., проф.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

30.10.2019 

Протокол 

№ 3 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Консолідація 

фінансової звітності» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 42 с. – 1,75 у.д.а. 

д.е.н., доц.. 

Сокіл О.Г., 

д.е.н., проф.. 

кафедри 

«Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

30.10.2019 

Протокол 

№ 3 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Методичні вказівки для 

семінарських та практичних занять  

з дисципліни «Макроекономіка» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 051 

«Економіка» за ОПП «Економічна 

кібернетика та програмування» та за 

ОПП «Економічний консалтинг та 

бізнес-економіка» (на основі повної 

загальної середньої освіти), 99 с. – 

5,5 у.д.а 

к.е.н., доц.. 

Почерніна 

Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Радченко 

Н.Г. 

20.11.2019 

Протокол 

№ 6 

Методичні вказівки для виконання 

курсової роботи  з дисципліни 

«Макроекономіка» здобувачами 

вищої освіти рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка», 37 с. 

– 1,5 у.д.а 

к.е.н., доц.. 

Почерніна 

Н.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» Голуб 

Н.О. 

20.11.2019 

Протокол 

№ 6 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Гроші та 

кредит» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

к.е.н., доц.. 

Чкан І.О. 

к.е.н., доц. 

кафедри 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

05.11.2019 

Протокол 

№ 3 



спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

та 071 «Облік і оподаткування», 4,68 

у.д.а 

Воронянська 

О.В. 

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Методичні вказівки для проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Економіка і організація 

підприємств малого бізнесу» ОР 

«Бакалавр» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

к.е.н.,  доцент 

ЗАВАДСЬКИ

Х Г.М. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

менеджменту 

БОЧАРОВА  

Н.О. 

20.11.2019

р. 

Протокол 

№4 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Економіка і 

організація підприємств малого 

бізнесу» ОР «Бакалавр» 

спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

к.е.н.,  доцент 

ЗАВАДСЬКИ

Х Г.М. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

менеджменту 

БОЧАРОВА  

Н.О. 

20.11.2019

р. 

Протокол 

№4 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити представлене методичне забезпечення 

згідно списку. 

 

 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                               А.А. Костякова 

 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                               Н.Ю. Захарова 

 

 

 


