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Основні напрямки роботи викладачів циклової 

комісії:

 Підвищення рівня професійної компетентності викладачів циклової комісії шляхом

удосконалення впровадження в освітній процес інфотехнологій, формування нового

педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку,

зорієнтованого на особистість студента в умовах змішаного навчання;

 Розробка та впровадження ефективної системи профорієнтаційної роботи для забезпечення

конкурсного набору студентів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового

молодшого бакалавра зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» у 2021р. ;

 поглиблена робота викладачів готельно-туристичних дисциплін над проблемним питання

навчального закладу: «Компетентністний підхід до теоретичної та практичної

підготовки фахових молодших бакалаврів в умовах змішаного навчання»;

 розробка та впровадження індивідуальної системи контролю знань студентів та комплексу

заходів по роботі зі студентами денної та заочної форм навчання.



Навчальна практика «ВСТУП ДО ФАХУ» 

01.09.-04.09.2020



Івенти до Міжнародного дня туризму зі студентами 

ІІ та ІІІ курсу спеціальності «Туризм»



Відвідання мистецького центру «ILKO Gallery», виставка творів сучасного 

мистецтва, студенти груп IV Т, IV ГРС, ІІІ Т, ІІІ ГРС «А», ІІІ ГРС «Б», 

викладачі Канчі В.М., Пинзеник Л.М., Соловей А.І., Данко В.В.



Краєзнавча екскурсія до Ужгородського греко-католицького

катедрального собору, студенти груп IV Т, IV ГРС, ІІІ Т, ІІІ ГРС

«А», ІІІ ГРС «Б», викладачі Канчі В.М., Пинзеник Л.М.,

Соловей А.І.



Навчально-виробнича екскурсія до музею-кафе «Під 

замком», зустріч з власником Юрієм Руснаком, студенти груп IV 

Т, IV ГРС, ІІІ Т, ІІІ ГРС «А», ІІІ ГРС «Б», викладачі Канчі В.М., 

Пинзеник Л.М., Соловей А.І., Данко В.В.



Навчально-пізнавальні екскурсії під керівництвом Пинзеник Л.М.





Викладач, майстер з виробничого навчання - Федорова О.І. взяла 

участь у походах для вивчення навичок інструктора по туризму 

студентами, на г. Пікуй, Манчул, Плішка :



Навчально-пізнавальні водні походи під керівництвом Федорової О.І.



Навчально-пізнавальні екскурсії під керівництвом Федорової О.І.



Тематична екскурсія. Тема:  Стрітення в Ужгородському Скансені!

З метою вивчення побуду, звичаїв і  обрядів нашого краю студенти 

навчальних груп II Т, III Т та II ГРС разом з викладачами  Пинзеник Л.М. та 

Канчі В.М.  відвідали Закарпатський музей народної архітектури та побуту 



Водний екстрім-похід по р. Чорний Черемош, 

локація смт. Верховина, 8-10.05.2021р.,

рафт-клуб «По хвилях Черемошу» 



УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КОМІСІЇ У НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, 

ВЕБІНАРАХ ТА ТРЕНІНГАХ:

➢ Медяник А.М. - участь у тренінгу Національного агентства з якості вищої
освіти у дистанційному форматі 04.–05.01.2021р.

➢ Участь у роботі науково-практичної інтернет-конференції «Прогрес в
наукових дослідженнях та освіті», що відбулася 7-10.12. 2020 р.,

м. Ля Рошел Франція, кер. Медяник А.М.

(додаток сертифікат Питчак М., Коман Д.)

➢ Медяник А.М., студентка Попович В. Тема статті: Роль обліпихи як
функціонального харчового продукту в епоху пандемії COVID-19 участь у
роботі XIVміжнародній міждисциплінарній науковій конференції
«Сучасні аспекти береження здоров’я людини» у дистанційному форматі
16-17-.04. 2021 р. (ел.збірник додається Додаток 2, с.93).



Попович В. (студентка ІІ ГРС) участь у роботі  XIV міжнародній міждисциплінарній 

науковій  конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» 

Тема статті: Роль обліпихи як функціонального харчового продукту в епоху 

пандемії COVID-19. (Керівник роботи: Медяник А.М.)

СУЧАСНІ АСПЕКТИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ЗБІРНИК ПРАЦЬ 

ХІV МІЖНАРОДНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(16-17 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 



Результати дистанційного навчання викладачів циклової комісії
Участь викладачів Домище А.М. та Федорова О.І. у проєкті Україна – Норвегія та 

підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні технології у малому бізнесі» 

тривалістю 22.02-25.05.2021р.



Участь у проєкті Україна –Норвегія викладачів ц/к:

Домище-Медяник А.М., Федорова О.І.



Тренінг «Ресторанний етикет», 

організатор Медяник А.М.

локація кафе-кондитерська «Смаголіно», м.Ужгород



Мілітарі-туризм, локація с.Уклин, маршрут «Лінія Арпада»

учасники знахідок І та ІІ Світової війни Медяник А.М, Федорова О.І.



Результати дистанційного навчання викладачів 



Під керівництвом Соловей А.І. були проведені наступні заходи:

❖ 13 квітня 2021 р. участь студентів колежу ІІІ Т курсу у ІІІ Всеукраїнському 

студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge», що був 

організований на факультеті ресторанного та готельно-туристичного бізнесу 

КНТЕУ, за підтримки декана Ведмідь Н.І.

❖ 09.06.2021 піший похід на полонину Руну зі студентами ІІ Т та 

випускниками коледжу, під керівництвом викладача ц\к Солов’я А.І.

https://www.facebook.com/100001812478641/videos/5609029695834057/

❖ 17 – 18.06.2021р. дводенний піший похід «Туристичними стежками 

Закарпаття» на г.Явірник зі студентами спеціальності «Туризм» в рамках 

проходження навчальної практики. 

https://www.facebook.com/100001812478641/videos/5646483978755295/

https://www.facebook.com/100001812478641/videos/5609029695834057/


09 червня студенти ВСП «УТЕФК КНТЕУ"  II та III Т курсу, під час проходження Виробничої 

технологічної та екскурсійної практики підкорювали гору Полонина Руна з висотою у 1482 м.

Метою проходження маршруту було побачити гірську місцевість, навчитись  орієнтуватись у 

лісі, а на самій вершині, ознайомитись з радіолокаційною станцією і воєнними бункерами.

Керівники походу: завідувач відділення туризму та готельно-ресторанної справи Віталія Канчі, 

викладач готельно-туристичних дисциплін  Валерія Данко та організатор походу викладач, 

майстер виробничого навчання Андрій Соловей.



Дякуємо за увагу!


