
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 11.06.2020 № 9 

  

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 18 з 18 членів комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про результати навчально-методичної  роботи  випускових кафедр за ІІ 

семестр 2019-2020 н. р.  

Інформація - Відповідальні за методичну роботу на випускових кафедрах  

2. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2019-2020 н.р. 

      Інформація - Голова методичної комісії факультету 

3. Про затвердження навчально-методичного забезпечення  

 Інформація  - Секретар методичної комісії факультету 

 

1. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про результати навчально-методичної 

роботи випускових кафедр за ІІ семестр 2019-2020 н. р. Протягом періоду 

випускні кафедри факультету економіки та бізнесу брали активну участь у 

розробці навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищого ступеня 

освіти за економічними спеціальностями, та розробці навчально-методичних 

комплексів дисциплін. Особливої уваги заслуговують НПП, які приймали 

активну участь у розробці методичного забезпечення ОПП «Економіка» та 

«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня освіти для акредитації даного 

рівня. 

Продовжувалась робота по оновленню електронних курсів навчальних 

дисциплін на Навчально-інформаційному порталі ТДАТУ.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію про результати навчально-методичної роботи кафедр за 

ІІ семестр 2019-2020 н. р. прийняти до відома. 

1.2. Кафедрам факультету економіки та бізнесу активізувати діяльність 

по розробці НМКД та удосконаленню якості (методики) викладання 

навчальних дисциплін. Відповідальність покласти на завідувачів 

випускових кафедр та Гарантів ОПП. 



 

2. СЛУХАЛИ: Анну Костякову  про підсумки роботи методичної комісії 

за  2019-2020 н. р.  

 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Інформацію про підсумки роботи методичної комісії за 2019-2020 н. 

р. прийняти до відома (інформація додається). 

 

  

3. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову про затвердження методичних розробок 

та навчально-методичних посібників. 

  Представлення секретарем 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» 

Методичні вказівки для проведення 

практичних робіт з дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 115 с.- 7,2 

у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко 

Т.В. 

22.05.2020 

Протокол 

№10 

Методичні вказівки для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 115 с.- 7,2 

у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко 

Т.В. 

22.05.2020 

Протокол 

№10 

Методичні вказівки для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Методика аналізу масиву даних» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг». 162 с.- 10,1 у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко 

Т.В. 

22.05.2020 

Протокол 

№10 



Конспект лекцій з дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 133 с.- 8,3 

у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко 

Т.В. 

22.05.2020 

Протокол 

№10 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Методика аналізу масиву даних» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг». 153 с.- 9,6 у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Воронянська 

О.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

маркетингу 

Арестенко 

Т.В. 

22.05.2020 

Протокол 

№10 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Методичні вказівки для практичних 

занять з дисципліни «Ризик в 

туризмі» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». 70 с.- 

3,9 у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Колокольчико

ва І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності 

Тебенко В.М. 

29.04.2020 

Протокол 

№12 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Ризик в туризмі» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм». 170 с.- 

9,6 у.д.а. 

К.е.н., доцент 

Колокольчико

ва І.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності 

Тебенко В.М. 

29.04.2020 

Протокол 

№12 

Кафедра «Менеджмент» 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Логістичний 

менеджмент» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

137 с.-8,4 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Синяєва Л.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності 

Грицаєнко 

Г.І. 

29.05.2020 

Протокол 

№10 

Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

117 с.-7,31 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Синяєва Л.В. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

Яцух О.О. 

29.05.2020 

Протокол 

№10 

Методичні вказівки для 

проходження виробничої практики 

д.е.н., проф. 

Синяєва Л.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

29.05.2020 



«Адміністративний менеджмент» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент». 26 с.-1,6 у.д.а. 

підприємниц

тва, торгівлі 

та біржової 

діяльності 

Тебенко В.М. 

Протокол 

№10 

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Методичні рекомендації для 

виконання курсової роботи з 

дисципліни «Бізнес проектування» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» -56с.- 1,48 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Грицаєнко 

Г.І.,  

к.е.н., 

ст.викладач 

Грицаєнко 

М.І. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

менеджменту 

Агєєва І.В. 

08.05.2020

р. 

Протокол 

№10 

Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Методологія 

та організація наукових досліджень» 

для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 075 

«Маркетинг», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 

051 «Економіка», 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 36 

с. – 1,5 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Яворська Т.І.  

д.е.н., зав. 

кафедрою 

публічного 

управління 

та 

адмініструва

ння Ортіна 

Г.В. 

11.06.2020 

Протокол 

№11 

Методичні вказівки для практичних і 

семінарських занять з дисципліни 

«Методологія та організація 

наукових досліджень» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 075 

«Маркетинг», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 

051 «Економіка», 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 36 

с. – 1,5 у.д.а. 

д.е.н., проф. 

Яворська Т.І.  

д.е.н., доцент 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

Яцух О.О. 

11.06.2020 

Протокол 

№11 

Методичні рекомендації для 

проведення практичних робіт з 

дисципліни «Економіка 

підприємства» для здобувачів 

К.е.н., доцент 

Лисак О.І. 

к.е.н., доцент 

кафедри 

обліку і 

оподаткуван

11.06.2020 

Протокол 

№11 



ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 3,8 у.д.а. 

ня Голуб 

Н.О., к.е.н., 

доцент 

кафедри 

менеджменту 

Агеєва І.В. 

Кафедра іноземних мов 

Методичні  рекомендації з 

організації самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська) для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм», 40 с. – 

1,4 у.д.а. 

викладач 

Кулєшов С.О. 

к. пед. н.,  

доцент 

кафедри 

іноземних 

мов  Караєва 

Т.В. 

24.04.2020 

Протокол 

№8 

Методичні  вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни 

«Іноземна мова» (англійська) для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 242 

«Туризм», 84 с. – 4,5 у.д.а. 

викладач 

Кулєшов С.О. 

к. пед. н.,  

доцент 

кафедри 

іноземних 

мов  Караєва 

Т.В. 

24.04.2020 

Протокол 

№8 

Комплект тестових завдань з 

дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська) для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 242 «Туризм», 132 с.  

викладач 

Кулєшов С.О. 

к. пед. н.,  

доцент 

кафедри 

іноземних 

мов  Караєва 

Т.В. 

24.04.2020 

Протокол 

№8 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити методичні розробки, згідно представленого 

переліку. 

 

Голова                                           Анна КОСТЯКОВА 

  

Секретар                                  Наталя ЗАХАРОВА 

 

 

 


