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 1. Подання до вчених звань. 

Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри техніч-

ної електрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 

 

2. Щодо змін до «Положення про навчально-методичний комплекс дис-

ципліни». 

Доповідач – голова комісії зі стандартизації методичного забезпечення 

навчального процесу доцент Євген БОРИСЕНКО. 

 

3. Щодо змін назв навчальних дисциплін та кафедр, що їх викладають, 

у навчальних планах 2021 року зі спеціальності 181 «Харчові технології» за 

освітньою програмою «Технологія жирів, продуктів бродіння і виноробства». 

Доповідач – голова комісії з вдосконалення та зміст інженерної освіти 

професор Олександр ЛАЗУРЕНКО. 

 

4. Щодо затвердження освітньо-професійної програми «Готельно-

ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

241 «Готельно-ресторанна справа». 

 Доповідач – завідувач кафедри економічного аналізу та обліку                                   

ННІ ЕММБ, професор Наталія  ЯКИМЕНКО-ТЕРЕЩЕНКО. 

 

5. Щодо перейменування назви кафедри “Економічного аналізу та обліку” 

на “Бізнес-аналітики, обліку, оподаткування і готельно-ресторанної справи” у зв'я-

зку з відкриттям освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна справа». 

 Доповідач – завідувач кафедри економічного аналізу та обліку                                   

ННІ ЕММБ, професор Наталія  ЯКИМЕНКО-ТЕРЕЩЕНКО. 

 

 



 6. Щодо затвердження освітньо-професійних програм: 

- «Видобування нафти і газу» першого рівня вищої освіти «бакалавр»; 

 - «Видобування нафти і газу» другого рівня вищої освіти «магістр» 

за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

Доповідач – завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату 

професор Ілля ФИК. 

 

 7. Щодо дозволу на відкриття нової освітньо-професійної програми «Ту-

ризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Ту-

ризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». 

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприєм-

ництва та міжнародних економічних відносин професор Петро ПЕРЕРВА. 

 

8. Про затвердження навчальних планів 2021 року: 

 - підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання; 

 - підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі ско-

роченим терміном навчання (3роки); 

 - підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання. 

 Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи 

Олександр ТРУШ. 


