
ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий 
коледж» 

Державного торговельно-економічного університету

Циклова комісія готельно-туристичних дисциплін
Звіт за 2021/2022

Голова комісії:  Медяник А.М.



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 2022р. ;

• 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.-07.09.2021



Зустріч студентів коледжу ІІ ГРС А і Б, ІІ Т з представниками  Державної
служби України з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській обл. з метою 
ознайомлення з діяльністю аварійно-рятувальних служб у сфері цивільного 
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх 
виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, 
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки. Керівники заходу А.Медяник, 
В. Данко, О. Бабич
https://youtu.be/8Ls3mosf7RM





Екскурсія «Ужгород вітхий і сучасний» 
в рамках навчальної практики «Вступ до фаху» 

зі стейкхолдером А.В. Середяк



Співпраця з міжнародними партнерами: 
Академією професійного навчання «Меркур» (Словаччина)

Міжнародна практика: зима _2021-2022



Міжнародна практика в Словаччині Літній 
сезон_2022



Міжнародна практика в Словаччині: готель Хопок
(курорт Ясна), готель Фіс (Штрбське плесо)



Міжнародна практика в Словаччині:
готель Гранд_Ясна, готель Грін



Співпраця з міжнародними партнерами: 
Ярослав Страхан (Словаччина), підписання угоди про міжнародну практику



Івенти до Міжнародного дня туризму: 

 26 серпня під головування 
заступниці голови Закарпатської 
облдержадміністрації Ольги 
Травіної відбулось засідання 
робочої групи з підготовки 
проекту регіональної Програми 
розвитку туризму та курортів у 
Закарпатській області на 2021-
2023 роки.



Івент «Культурні традиції краю –
гастрономія, готелярство та туризм»

Зустріч із ресторатором, стейкхолдером О.Кушніром
в ресторані «Липа»



Результати роботи викладача, майстра з виробничого навчання -
Федорової О.І. 
Похід на г. Плішка для вивчення навичок інструктора по туризму 
студентами ІІ Т курсу, https://fb.watch/e1KD2RlG1F/



Навчально-пізнавальні екскурсії  під керівництвом 
Федорової О.І. до м. Будапешт



 Сплав по р.Уж. 
Організатор та керівник групи О.Федорова
https://fb.watch/e1KzE2nblY/

 В рамках начальної практики створена 
студентами інфосторінка Туристичне дозвілля
https://m.facebook.com/turystychnedozvillya/

https://fb.watch/e1KzE2nblY/


УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КОМІСІЇ У НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, 

ВЕБІНАРАХ ТА ТРЕНІНГАХ:

Участь Медяник А.М. у роботі науково-практичної інтернет-конференції «Наукові основи в сучаній науці та практиці», що
відбулася 23-26.11.2021р., м.Афіни, Греція. Тема доповіді: АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ (додаток сертифікат)

13 жовтня 2021 Участь студентки 4 ГРС А курсу Павлик А.В. у роботі Міжвузівської науково-практичної конференції
«Розвиток внутрішнього туризму в Україні: проблеми та перспективи» організованої ВСП «ВІННИЦЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КНТЕУ. Тема доповіді: ТУРИСТИЧНІ ТРЕНДИ ЗАКАРПАТТЯ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. кер. Медяник А.М.

Медяник А.М. участь у роботі XIV міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я
людини» збірник праць ХV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ
«УжНУ», 2022. – 314 с. » у дистанційному форматі 16-17-.04. 2021 р. (ел.збірник додається Додаток 2, с.119).

Тема: ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ БІЖЕНЦІВ ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

22 березня 2022 р. Участь у роботі студентки 3 ГРС курсу Машкаринець О.Й. в Міжнародної студентської наукової
конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи», організованої Державним торговельно-
економічним університетом. Тема доповіді: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ЗАКАРПАТТЯ ПІД ЧАС
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. кер. Медяник А.М.

 Участь Медяник А.М. у роботі XVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory,
methodology and practice», 03-06 May 2022, Tokyo, Japan . Тема: МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

25 травня 2022 р участь Медяник А.М. у роботі Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Сфера обслуговування:
виклики сьогодення та перспективи відновлення в Україні» з доповіддю про значення міжнародної практики у підготовці
фахівців з готельно- ресторанного сервісу.







Тренінг «Ресторанний етикет», 
організатор Медяник А.М.
локація ресторан «Грант», м.Ужгород
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035bZ5dKNBCX2waWqmCrKifPr41SG77
vYWmpsJcjehUTUzhrqh5qXaKfkBdMofVSSrl&id=100001758939823



Робота викладача Пинзеник Л.М.

 Організація студентів для профорієнтаційної роботи зі 
спеціальностей «Готельно-рсторанна справа» та «Туризм»:

 ГРС. https://youtube.com/watch?v=23ZxrIVl0lc&feature=share
 Туризм. https://youtu.be/IVWoAChPClI

https://youtube.com/watch?v=23ZxrIVl0lc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=23ZxrIVl0lc&feature=share


Результати підвищення кваліфікації викладачів ц/к



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

 https://youtu.be/jznoVOHHPG4

https://youtu.be/jznoVOHHPG4


Дякуємо за увагу!
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