
 

Протокол №8 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 17 березня 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін; 

методист коледжу Маїк Л.Б.; студенти ІІІ курсу спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Борис Д.А., Котик  Б. В., 

Дащаківська М.А., Сава  Д.О.; студенти ІІ курсу спеціальності 075 «Маркетинг» 

Юдченко Д.С., Лєскова Н.В.; стейкхолдери  Суханова І.В. – ФОП Митна 

брокерська діяльність,  Вартовник В.В. - директор ресторану "Granat 

grill&wine" 

 

 

Порядок денний 

1. Про організацію освітнього процесу під час карантину  

2. Обговорення освітньо-професійних програм  на 2020 рік спільно зі 

студентами та роботодавцями. 

 

Всі присутні погодились з порядком денним 

 

1. Про організацію освітнього процесу під час карантину  

 

Слухали: 

Зав. відділенням Курівчак Н.М., яка ознайомила з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16 березня 2020 року №406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширення корона вірусу COVID-19» 

 

Виступили: 

Маїк Л.Б. – методист коледжу, яка вказала на необхідність організації 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, що не 

передбачає відвідування коледжу студентами з метою виконання освітніх 

програм; також зазначила про обов’язковість виконання викладачами комісії 

індивідуального плану роботи на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Курівчак Н.М. зазначила, що заняття у дистанційному режимі на період 

карантину проводити відповідно до розкладу занять ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

 

Ухвалили: 

1. Заняття проводити за допомогою дистанційних технологій та відпрацювання 

відповідно до навчальних планів після нормалізації епідеміологічної ситуації. 

2. Встановити засоби доступу студентів до навчальних матеріалів та зворотній 

зв'язок між ними та викладачами за допомогою технологій GOOGLE 

CLASSROOM, а також засобів комунікації Telegram, Facebook, Viber. 



 

2. Обговорення освітньо-професійних програм на 2020 рік спільно зі 

студентами та роботодавцями. 

 

Слухали:  

Маїк  Л.Б. – методиста коледжу, яка ознайомила присутніх з Законом 

України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019, яким затверджено 

створення освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та 

закцентувала увагу на важливості розробки освітньо-професійних програм 2020 

року вступу  

Поліх  Н.В. - голову циклової комісії, яка запропонувала присутнім 

ознайомитися з проєктами освітньо-професійних програм «Економіка та 

організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі»  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; «Транспортний маркетинг та логістика» спеціальності 075 

«Маркетинг» та вказала на необхідність врахування пропозицій і зауважень до 

ОПП зі сторони гарантів, роботодавців, стейкхолдерів та студентів.  

 

Виступили:  

Вартовник В.В. – стейкхолдер, директор ресторану "Granat grill&wine". 

Ознайомившись з проєктом освітньо-професійної програми «Економіка та 

організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», з метою кращого володіння 

здобувачами фахової передвищої освіти загальними та фаховими 

компетентностями, зокрема розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельно-ресторанного 

бізнесу та туризму, пропоную в освітньо-професійну програму «Економіка та 

організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму» та навчальний план на 

2020-2021 н.р. ввести дисципліни «Маркетинг в готельно-ресторанній справі» 

та «Організація готельно-ресторанного бізнесу та туризму». 

Суханова  І.В.- стейкхолдер, ФОП Митна брокерська діяльність. Підтримую 

пропозицію щодо дисциплін «Маркетинг в готельно-ресторанній справі» та 

«Організація готельно-ресторанного бізнесу та туризму» та пропоную внести 

до обов’язкових компонентів ОПП «Товарознавство та експертиза в митній 

справі» дисципліну «Податкова система»  

Лєскова Н.В. - студентка 2 курсу, спеціальність «Маркетинг» звернула увагу 

присутніх на важливість поєднання теоретичної та практичної підготовки 

студентів. Запропонувала збільшити кількість годин навчальної практики з 

економічних дисциплін. 

 

Ухвалили:  

1. Врахувати подані пропозиції до ОПП  «Економіка та організація готельно-

ресторанного бізнесу і туризму», «Товарознавство та експертиза в митній 

справі», «Транспортний маркетинг та логістика» для здобувачів фахового 

передвищого рівня освіти освітньо-професійного ступеню  «фаховий молодший 



 

бакалавр» на 2020-2021 навчальний рік і рекомендувати розглянути ОПП на 

засіданні методичної ради. 

 

 
 

 

 

 
 

Голова                         Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 


