
 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

від 24.03.2021  № 9 

м. Мелітополь 

 

засідання методичної комісії факультету економіки та бізнесу 

 

Голова:  А.А. КОСТЯКОВА 

Секретар: Н.Ю. ЗАХАРОВА 

Присутні: 14 з 17 членів комісії 

Запрошені:  к.е.н., доцент Шевчук О.Ю., к.т.н., начальник науково-

методичного центру ТДАТУ, доцент Болтянська Н.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про обговорення змін до Положення про дистанційне навчання в 

ТДАТУ 

Інформація  голови методичної комісії факультету Анни Костякової 

2. Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед 

здобувачів вищої освіти в ТДАТУ 

Інформація  начальника НМЦ ТДАТУ Наталії Болтянської 

3. Про затвердження навчально-методичного забезпечення 

Інформація  секретаря методичної комісії факультету Наталїі Захарової 

4. По презентацію навчальних видань 

Інформація укладачів навчальних видань  
 

1. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про обговорення змін до Положення про 

дистанційне навчання в ТДАТУ. 

Дистанційне навчання це індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності здобувача вищої освіти, 

який відбувається при умові взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних  інформаційно-комутаційних технологій.  

Положення регламентує організацію та здійснення освітнього процесу 

в Університету за денною та заочною формами навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання, сучасних досягнень психології та 

дидактики, можливостей інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 



 Дистанційне навчання може відбуватися в асинхронному та 

синхронному режимі. 

Веб-ресурси, що використовуються в Університеті для забезпечення 

освітнього процесу з використання технологій дистанційного навчання, 

мають проходити процедуру перевірки. Перевірка веб-ресурсів здійснюється 

безпосередньо завідувачами кафедр, головами методичних комісій та 

методистами Науково-методичного центру Університету. Результати 

перевірки будуть розглядатися на засіданнях методичних комісій факультетів 

та Науково-методичної ради Університету, які надають рекомендації щодо їх 

впровадження і використання. 

Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у 

освітньому процесі Університету розглядатимутися на засіданні методичних 

комісій факультетів та Науково-методичної ради Університету та 

впроваджуються рішенням вченої ради та наказами ректора. 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни з використанням 

технології дистанційного навчання повинно включати електронні навчальні 

курси з навчальних дисциплін викладених на Освітньому порталі згідно 

вимог «Положення про електронний освітній курс в ТДАТУ». 

Науково-педагогічні працівники та методисти університету повинні 

підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями 

дистанційного навчання. Кваліфікація працівників, які підвищували свою 

кваліфікацію, має бути підтверджена документом (сертифікатом) про 

підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання. 

 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Наталію Болтянську про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ.  

Кваліфікаційні роботи будуть перевірятися через онлайн-сервіс 

«UNICHECK» представником науково-методичного центру. Електронна 

версія кваліфікаційної роботи повинна подаватися на перевірку не пізніше 

ніж за 10 днів до захисту, а за її результатами оформлюється звіт за 

встановленою формою та передається завідувачу кафедри. У випадку незгоди 

з результатами перевірки здобувач має право на апеляцію. Апеляція 

подається особисто автором роботи на ім’я ректора у триденний термін після 

оголошення результатів перевірки. 

Основні норми викладено у Положенні про систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 

Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 



Моторного, що затверджений наказом по університету №33-ОД від 

24.02.2021р. 

Правильне оформлення цитувань і врахування обов’язкових посилань 

на використані джерела повинно відповідати Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» № 3792-12 від 05.12.2012 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Карман, Лариса Болтянська, Нонна Сурженко, Галіна 

Грицаєнко, Олег Сокіл, Анна Костякова. 

 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову про представлення методичних розробок: 

Назва методичної розробки 

ПІБ розробника 

(розробників), 

посада, науковий 

ступінь 

ПІБ рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата затвердження 

на засіданні 

кафедри,                  

№ протоколу 

Кафедра «Менеджмент» 

Методичні вказівки до 

виконання курсової роботи з 

дисципліни «Менеджмент 

організацій» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» 45 с. – 2,8 

у.д.а. 

д.е.н., доц.  

В.В.Нехай  

 Протокол від 

28.01.2021 

№ 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Інноваційний менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 45 с. – 2,8 

у.д.а. 

д.е.н., доц.  

В.В.Нехай, 

д.е.н., проф. 

С.А.Нестеренко  

 Протокол від 

28.01.2021 

№ 6 

Кафедра «Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм» 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Економіка домогосподарств» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка». 

159с. – 9,2 у.д.а. 

Д.е.н., професор 

кафедри БКМТ 

Кальченко С.В. 

Д.е.н., доцент 

кафедри БКМТ 

Єременко Д.В. 

Протокол від 

20.10.2021 

№ 3 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Інституційна синенергія» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка».197с. – 12,3 у.д.а. 

Д.е.н., професор 

кафедри БКМТ 

Кальченко С.В. 

Д.е.н., доцент 

кафедри БКМТ 

Єременко Д.В. 

Протокол від 

24.12.2021 

№ 7 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити представлене методичне забезпечення 

згідно списку. 



4.1. СЛУХАЛИ: Олену Шевчук про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг». 

УКЛАДАЧ:  

ШЕВЧУК О.Ю. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛЕГЕЗА Д.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

СУРЖЕНКО Н.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 192 с. / 8,08 ум.друк.арк. 

Протокол № 6 засідання кафедри менеджменту від 28.01.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор Дар’я Легеза. У курсі лекцій викладено зміст 

дисципліни «Менеджмент». Наведені основні аспекти та функції управління 

організацією і сучасним бізнесом.  Дисципліна спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

використання сучасного інструментарію менеджменту для обґрунтування та 

ухвалення зважених і узгоджених управлінських рішень із урахуванням як 

ринкових, так і суспільних інтересів з метою забезпечення не лише 

економічної ефективності діяльності організації, але й сталості її розвитку в 

довгостроковій перспективі. Опанування майбутніми фахівцями класичного 

функціонального та процесного підходів до управління з імплементацією 

новітніх засад є надзвичайно важливим для формування нової генерації 

менеджерів. 

 

ВИРІШИЛИ:  Схвалити курс лекцій з дисципліни «Менеджмент» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

075 «Маркетинг» та рекомендувати Вченій раді факультету економіки та 

бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного до видання та впровадження в освітній процес. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Олену Шевчук про зміст навчального посібника «Практикум 

з дисципліни «Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 



діяльність», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг». 

 

УКЛАДАЧ:  

ШЕВЧУК О.Ю. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛЕГЕЗА Д.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

СУРЖЕНКО Н.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 177 с. / 10,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 6 засідання кафедри менеджменту від 28.01.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Нонна Сурженко. Практикум з менеджменту 

підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни 

«Менеджмент», до його змісту входять теми, що вивчаються студентами на 

практичних заняттях чи самостійно. Дисципліна спрямована на формування 

у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

використання сучасного інструментарію менеджменту для обґрунтування та 

ухвалення зважених і узгоджених управлінських рішень із урахуванням як 

ринкових, так і суспільних інтересів з метою забезпечення не лише 

економічної ефективності діяльності організації, але й сталості її розвитку в 

довгостроковій перспективі. Освітній посібник: практикум дозволяє набути 

навичок застосування управлінського інструментарію при аналізі та 

вирішенні практичних ситуацій в діяльності організацій, поглибити знання 

та розуміння сутності менеджменту в діяльності організації. 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити освітній посібник «Практикум з дисципліни 

«Менеджмент»» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг» та рекомендувати Вченій раді факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в освітній 

процес. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Наталію Радченко про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи з дисципліни «Банківська справа»  

 

УКЛАДАЧІ:  



РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

РУБЦОВА Н.М. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

ЯКУШЕВА І.Є. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

АКІНЖЕЛА С.Г. – директор відділення ЦРБ № 4 АТ КБ «Приватбанк», м. 

Мелітополь; 

ЗАХАРОВА Н.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного, гарант освітньої програми 

 

Обсяг роботи: 110 с. / 6,9 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

від 02.03.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Лариса Болтянська. Освітній посібник для 

самостійної роботи здобувачів вищої  з дисципліни «Банківська справа» 

призначено для набуття здобувачами знань, навичок і вмінь щодо організації 

банківської діяльності в Україні в умовах впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища; формування ресурсної бази банку; порядку 

проведення банківських операцій, зокрема, розрахунково-касових, 

депозитних, кредитних та інших нетрадиційних банківських операцій та 

послуг; оцінки прибутковості та фінансової стійкості банку; забезпечення 

фінансового моніторингу банківської діяльності й організації системи 

банківського регулювання та нагляду. 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити освітній посібник для самостійної роботи з 

дисципліни «Банківська справа» та рекомендувати Вченій раді факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в освітній 

процес. 
 

4.4. СЛУХАЛИ: Наталію Радченко про зміст навчального  посібника 

«Банківська справа. Практикум» з дисципліни «Банківська справа» . 

 

УКЛАДАЧІ:  



РАДЧЕНКО Н.Г. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

РУБЦОВА Н.М. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

ЯКУШЕВА І.Є. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

АКІНЖЕЛА С.Г. – директор відділення ЦРБ №4 АТ КБ «Приватбанк»; 

ЗАХАРОВА Н.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного, гарант освітньої програми 

 

Обсяг роботи: 153 с. / 9,6 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

від 02.03.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Наталя Голуб. Освітній посібник «Банківська 

справа. Практикум» розкриває практичні аспекти банківської діяльності, 

спираючись на нормативно-правову базу,  методичні рекомендації та 

інструкцій, що регламентують банківську діяльність в Україні. Вирішення 

практичних завдань передбачає використання та обробку значного обсягу 

статистичної інформації Національного банку України. Ситуаційні завдання 

сприяють розвитку критичного мислення здобувачів. Практичні завдання, 

що стосуються особливостей надання депозитних, кредитних, вексельних та 

інших банківських операцій, формують навички ефективних комунікацій, 

спілкування з клієнтами.   

 

ВИРІШИЛИ:  Схвалити освітній посібник «Банківська справа. Практикум» з 

дисципліни «Банківська справа» та рекомендувати Вченій раді факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в освітній 

процес. 

 

4.5. СЛУХАЛИ: Олега Сокола про зміст курсу лекцій «Фінансова звітність 

підприємств».  

 

УКЛАДАЧІ:  



СОКІЛ О.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

ЗАХАРОВА Н.Ю. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

КОСТЯКОВА А.А. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ТРАЧОВА Д.М. – д.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

ДЕМЧЕНКО І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 8,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри обліку і оподаткування від 18.03.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Наталя Голуб. Курс лекцій «Фінансова звітність 

підприємств» призначено для здобувачів вищого ступеня освіти «Бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Економіка». Курс 

лекцій призначено для набуття здобувачами знань, навичок і вмінь щодо 

вивчення теорії і практики організації, методики складання, порядку 

подання та оприлюднення фінансової звітності підприємства. Посібник 

може бути корисним для здобувачів економічних спеціальностей, 

викладачів, бухгалтерів, фінансистів та економістів підприємств. 

 

ВИРІШИЛИ:   Схвалити курс лекцій «Фінансова звітність підприємств» та 

рекомендувати Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до 

видання та впровадження в освітній процес. 

 

4.6. СЛУХАЛИ: Анну Костякову про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність»  

 

УКЛАДАЧІ:  

КОСТЯКОВА А.А. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 



ЗАХАРОВА Н.Ю. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

КУЧЕРКОВА С.О. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

ІЛЛЯШЕНКО К.В. - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ТРАЧОВА Д.М. – д.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; 

ДЕМЧЕНКО І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 8,7 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри обліку і оподаткування від 18.03.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., проф. Олег Сокіл. Освітній посібник для самостійної 

роботи розроблено згідно з програмою курсу «Звітність підприємств» для 

здобувачів вищого ступеня освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування». Посібник призначено для надання допомоги 

здобувачам у вивченні дисципліни «Звітність підприємств» та підвищення 

ефективності їх самостійної роботи. Методичні вказівки містять у собі такі 

розділи, як питання до самостійного опрацювання навчального матеріалу за 

темами курсу, індивідуальну  практичну компоненту для самостійної роботи 

здобувача під керівництвом викладача, методичні вказівки до її  виконання 

та оформлення, рекомендації до підготовки доповіді та презентації. 

Посібник може бути корисним для здобувачів з економічних спеціальностей, 

викладачів, які підвищують свою кваліфікацію, бухгалтерів, фінансистів та 

економістів підприємств. 

 

ВИРІШИЛИ:  Схвалити освітній посібник для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність» та рекомендувати 

Вченій раді факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до видання та 

впровадження в освітній процес. 

 



4.7. СЛУХАЛИ: Наталю Захарову про зміст навчального посібника для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фінанси 

підприємств»  

 

УКЛАДАЧІ:  

ЯЦУХ О.О. - д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; 

ЗАХАРОВА Н.Ю. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; 

ДЕМЧЕНКО І.В. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

СОКІЛ О.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

КОСТОРНОЙ С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 5,52 ум.друк.арк. 

Протокол № 7 засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

від 02.03.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Галина Грицаєнко. Освітній посібник для 

самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» призначено для 

набуття здобувачами знань, навичок і вмінь щодо особливостей організації 

фінансів суб’єктів господарювання, зокрема процесів формування 

фінансових ресурсів, організації готівкових і безготівкових розрахунків, 

умов забезпечення прибутковості ведення бізнесу, проведення детальної 

оцінки фінансового стану та розробки заходів щодо його зміцнення, 

забезпечення своєчасного та якісного відтворення основних засобів, 

оптимізації оподаткування. 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити освітній посібник для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти з дисципліни «Фінанси підприємств» та рекомендувати Вченій 

раді факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного до видання та 

впровадження в освітній процес. 



4.8. СЛУХАЛИ: Сергія Кальченка про зміст курсу лекцій з дисципліни 

«Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» 

 

УКЛАДАЧ:  

КАЛЬЧЕНКО С.В. - д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

ЛОГУТОВА Т.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри інноватики та 

управління Приазовського державного технічного університету; 

ЄРЕМЕНКО Д.В. – д.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; 

КОЛОКОЛЬЧИКОВА І.В. – к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

Обсяг роботи: 185/11,2 ум.друк.арк. 

Протокол № 8 засідання кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму від 26.01.2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., доц. Наталія Почерніна. Курс лекцій підготовлено 

згідно з робочою програмою курсу «Рекреалогія та рекреаційні комплекси 

світу», розробленою для студентів спеціальності «Туризм». Підготовлений 

конспект лекцій призначений для самостійної роботи студентів над курсом 

на практичних заняттях, підготовки до заліків, а також візуального 

супроводження лекцій з курсу. 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити курс лекцій з дисципліни «Рекреалогія та 

рекреаційні комплекси світу» для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» та рекомендувати Вченій раді 

факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного до видання та впровадження в освітній 

процес. 

 

Голова                            Анна КОСТЯКОВА 

  

Секретар                  Наталя ЗАХАРОВА 


