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Ф

акультет є науковим, навчальноЧерез деякий час, згідно з наказом
методичним і виховним струкМіністерства освіти і науки України від
турним підрозділом університету,
23 березня 2009 р. № 264, Економіко-гуманісуб’єктом освітньої діяльності, яка здійснютарний факультет Таврійського національється з метою задоволення освітніх потреб
ного університету імені В. І. Вернадського
особи, суспільства і держави.
у м. Мелітополі реорганізовано в ЕкономікоОсновне завдання факультету — надання
гуманітарний факультет Державного вищого
молоді регіону вищої освіти університетнавчального закладу «Запорізький націоського рівня. Цьому сприяє чітка орієнтанальний університет» Міністерства освіти
ція на потреби регіонального ринку праці,
і науки України у м. Мелітополі Запорізької
участь у регіональних соціальних програмах.
області.
З 21 лютого 1997 р. економіко-гуманітарЕкономіко-гуманітарний факультет ЗапоАДОНЬЄВ
ний факультет Таврійського національного
різького національного університету у м. МеліЄвген Олександрович
університету імені В. І. Вернадського існував
тополі Запорізької області здійснює підготовку
Декан факультету,
як Мелітопольське відділення — структурний
бакалаврів за наступними спеціальностями:
кандидат
підрозділ Сімферопольського державного
072 «Фінанси, банківська справа та страхутехнічних наук,
університету імені М. В. Фрунзе.
вання», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні
доцент
Згідно з наказом Президента України
науки та інформаційні технології», 227 «Фівід 26 серпня 1999 р. № 1073/99, навчальний заклад пе- зична реабілітація» та 022 «Дизайн».
рейменовано на Таврійський національний університет
З лютого 2002 р. факультет очолює канд. техн. наук,
імені В. І. Вернадського. Мелітопольське відділення, як доц. Є. О. Адоньєв.
його структурний підрозділ, також змінило назву — МеНині до складу факультету входять три кафедри:
літопольське відділення Таврійського національного уні- кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи,
верситету імені В. І. Вернадського.
кафедра дизайну та інформаційних технологій, кафедра
На підставі наказу Міністерства освіти і науки Укра- здоров’я людини та фізичної реабілітації, де працюють
їни від 26 квітня 2002 р. № 275, на базі Мелітопольського понад 60 викладачів, серед яких два доктори та 25 кандивідділення Таврійського національного університету датів наук.
імені В. І. Вернадського створено Економіко-гуманітарКафедра фінансів, менеджменту та банківської справи
ний факультет Таврійського національного університету здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня виімені В. І. Вернадського у м. Мелітополі.
щої освіти «бакалавр» за спеціальностями «Фінанси,
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банківська справа та страхування» і «Менеджмент». На
кафедрі постійно проводиться поглиблена підготовка на
такі теми: «Майстерність презентацій та публічних виступів»; «Секретар-референт»; «Готельний, курортний та туристичний бізнес».
Кафедра дизайну та інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями «Дизайн» та
«Комп’ютерні науки». На кафедрі постійно проводяться
семінари та курси з різних напрямів: «Художня фотозйомка. Цифрова обробка зображень»; «Дизайн та декоративно-прикладне мистецтво»; «Манікюр, педикюр, дизайн
нігтів»; «Hand-made — бізнес».
здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю «Фізична терапія,
ерготерапія».
На кафедрі постійно проводяться семінари, круглі столи та курси з різних напрямів фізичної терапії, ерготерапії (фізична реабілітація): «Масажист-реабілітолог»;
«Косметологія та основи дієтології»; «Фітнес-тренер»;
«Методист ЛФК-реабілітолог»; «Професійні курси по догляду за тілом».

Набуті професійні навички закріплюються під час
проходження практик: навчальної (ознайомчої), виробничої (педагогічної), виробничої (економічної), виробничої
(управлінської), виробничої (переддипломної).
В освітньому процесі на факультеті застосовуються
новітні технології науково-методичної та організаційної роботи з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, що орієнтуються на
формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного пошуку наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін на
ринку праці.
Наявність на кафедрах факультету кадрів вищої кваліфікації дозволила створити студентські наукові гуртки,
головним завданням яких є орієнтація на поглиблене вивчення навчальних дисциплін і спеціальностей.
На факультеті щорічно проводяться науково-практичні конференції. Крім того, студенти та викладачі беруть активну участь у реалізації міжнародних проектів та
програм. Міжнародна діяльність Економіко-гуманітарного
факультету є частиною загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий простір.

Випуск бакалаврів, 2016 р.
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